
ESTÀDO DÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERI{ANENTE DE LICTTÀÇÃO

EDITÀT Licitaçáo
PROCESSO ÀDMrNrS?RÀTrVO N" PP 00033/2022
LrcrrÀÇÃo tl". ooo33/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Órgáo Realizado! do Certame:
PREEETTURA MUNICÍPÀL DE MOGEIRO

Av. PRESTDENTE .roÃo PEssoÀ, 47 - cENTRo - MoGErRo - PB.

cEp: 58375-OOO - E-nail: l-icitacaonogeiroouol. com. brlcornpras. cotacoes @outlook. con
981184219 .

Tel.: (83 )

O órgáo Realizador do Certame acima qualificado, iosclito no CNP.I 08.866'501/0001-67, doravante
denóinado r1qrl€aú.nt€ ORC, torna púb1ico para conhecimeoto de quantos possam interessar que

fará realizax através do pregoeiro Oficlal assessorado por sua Equj-pe de Apoio, as 08:30 horas

do dia 30 de Dezembro ae iOZZ no endereÇo acima indicado. licitaÇão na modalidade Plegão

Presencial ^' OOO33/2022, tipo menol p!eço, e o foxÂecimento reaLizado na forma palcelada; tudo
de ãcordo com estê instrunenio e en observância a Lei Federal n" 10.520, de 17 de Julho de 2002

e §ubsidiarianente a Lei Eederal no 8,556, de 21 de Junho de 1993; Lei Cornpl'enentar n" 123, de

14 de Dezembro de 2OO6; Decreto Municipal no 016, de 1O de Novembro de 2006; e leqislaÇão
pextinente, consideradas as alteraÇÔes pàsterLores das leferidas nornas; confolme os critéIios
i procedimentos a seguir definidoi, obietivando obter a melhor proposta para: coNTRÀTAÇÃo DE

EMpREsA pARÀ o FoRNEcTMENTo DE ÁcuA i,ÍrNEÁAL EM GARRÀFÃo DE 2oLT, Borl,rÃo DE GÁs DE 13KG E Borr,lÃo

P45(RECARGA),MEDIANTEAsoLITIcAÇÃoPERIoDICAPA.RÀATENDERASDIVERSASSECRETARIASDESTE
MUNÍCIPIO PARA O EXERCÍCIO DÊ' 2023.

1.0.DO OBJEÍO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão: CoNTRATÀÇÃO DB EMPRESA PA.RÀ O TORNECTMENTO DE ÁGUA

MrNERÀL EM GARRÀÉÃo DE 2óLT, BorÍJÃo DE GÁs DE 13KG {RECÀRGA) E Borr,lÃo P45 (RECAIGA) , MEDTANTE

e sôlttrcaÇÃo pERroDrcA pAxÀ ATENDER As DrvERsÀs SECRETARTAS DEsrE MUNrcrPro PARÀ o ExBRcÍcro

DE 2023 .

]..2.ÀsespecificaçÕesdoobjetooralicitado,encontraÍI.§edevj.dameotedêtalhadasno
correspondente Termo de Refe!ência - Anexo I deste Instrumento'
1.3.a àontratação acj"na descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório'
especificaçóes técnicas e informáÇôes complementares que o aconpanhaÍn' quando fo! o caso'
j"-"tiii.._"., pefa necessidade da devida efetivação de compra para sup!ir demanda especifica -
coNTR-ATAÇÃo DE EMpRE5A pera-õ- rõnr.rscrllENTo DE ÁcúA MINERÂL EM ôegnerÃo DE 20LT, BorrJÃo DE GÁs

óe r:xe E Borr,lÃo P45 (RECÃRGA) , MEDTANTE A solrrrcAÇÃo PERToDÍcA PARÀ ATENDER As DrlERsAs

sEcRETARTÀs DESÍE MlNrcrpro pARÀ o ExERcÍCro DE 2023 -, consj.derada opoltuna e imprescindível.
bem como relevante nedida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvÔIvinento de

aÇôes continuadas para a pxomoçáo de atividades pertineotes. vj.sando à naxinlzação dos recursoa

em relação aos objÁtivos programados, observadaa as dirêtrizes e netas definidas nas ferlarneDtas

de planejamento aprovadas.
t . a . Sa:-iánta-se que na referida contratação, não se!á concedido g tratamento diferenciado e

sinplificado p"tá a" Microempresa§ e Empresas de Pequeno Porte. no§ terno§ das dlsposiÇões
.ontidu" nos Árts. 4.7 e 4g, dà lei cornplernentar n" 12312006, por estaren plesentes. isolada ou

simultaneameote. as situaÇões previstás nos inci-sos'II e ÍI1. do Art' 49' do mesmo diplona
Iega1. Eica, no entanto, asseguiado a ME e Epp o trataÍnento diferenciado e §implj.ficado previsto
noá demais Àrtigos do capltulo v, Seção Í, da Lei n" ' 1'23/06'

2.O.DO I,oCÀ! E DÀTÀ E DÀ IMPT'GIIÀÇÂO DO EDIÍÀ!
2,1.0s envêlopes contendo a docúmentaÇão relativa à propo§ta de preços e-a habilj"taÇáo para

execuçâo do otleto desta licitaÇão, deverâo ser entregues ao Pregoeiro até as 08:30 horas do

dia 3ô de Dezembro de 2a22, no endeleÇo constante do preâmbulo deste instrumento. Neste nesno

local,dataeholário§erárealizadaasessãopúblicaparaabertuladosreferidosenvêIopes.
2.2.InformaÇôêsouesc]arecimentossobreestalicitaÇão,sexãoplestadosnoshoráliosnormals
de expediente: das 08100 as 12:OO horas' E-nail:
lj"citacaomogeiroGuol ' com. br/compras . cotacoes Goutlook ' com'

ã.ã.orulqr"i pessoa - cidadao ou ricitantê - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou

i.p"ãa,". 
-. 

ato convocatório deste certame, se manifestada por escrito e dirigida ao Pleqoeiro,
atà ó2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebiniento das propostas'



3.0
3.1
3-1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2

2,4,Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboraÇão deste ato
convocatório e seus anexos, decidil sobre a petiÇão no prazo de até 24 (vinte e quatro) holas,
considerado da data em que foi devidanente recebido o pedido.
2.5.4 respectiva petição será apresentada da seguinte forna:
2 . 5. 1. protocolizando o orj.ginal, nos ho!ários de expediente acirna indicados, exclusivanente no
seguinte endereÇo: Av. Pxesidente ,foão Pessoa. 47 - Centro - Mogeiro - PB'

.DOS EI.EMENTOS PÀRA LICITÀçÃO

.Aos participântes, serão fornecidos os seguintes elenentos:

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

.2.ANEXO I1 - MODELOS DE DECLÂRAÇÔES;

.3.ANEXO IÍI - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGULARIDÀDE - HÀBILITAÇÃO;

.4.ÀNEXO IV . MINUTA DO CONTRÂTO.

.A obtenção do Edital poderá ser fêita da seguinte forma:

.1,,lunto ao Pregoeiro: gratuitameote; e

.2.Pelos sites: www. mogêiro. pb. gov. br/ficitacoes i wlrw. tce. pb. gov. br

4.O.DO SUPORÍE LEGA.L
4 . 1. Esta l-icltaÇáo reger-se-á pela Lei Eederal no 10. 520, de 17 de Julho de 2OA2 e

subs idialiameote a Lei Federal n' 8,666, de 21 de Junho de 1993; Lei CoÍnplementar n'123, de 14

de Dezenbro de 2006; Decreto Munici.pal n' 016, de 10 de Novemlcro de 2006; e legislaÇâo pertinente,
consj-deradas as alterações posteliores das Iefelidas normas; que fican fazendo partes integrantes
deste instrumento, independente de transcriÇáo.

5. O.DO PRÀZO E DOIAÇÀO
5.1.0 prazo náxino para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme sua§ calactellsticas e as

necessidadês do oRC, e que admite pro!rogaÇão nos casos previstos pel-a Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será conslderado a partir da emissão do Pedido de CoÍnpra:

Entreqa: 5 (cinco) dias.
5.2.O fornecirnento se!á executado de acoxdo com as especificaÇões definidas no correspondente
Terrno de Referência1, anexo a este instrumento, Na hipótese do refelido terno não êstabelecer o

Iocal para a entrêga, observada a denanda e oportunidade, essa selá feita na sedê do oRc ou em

una das unidades administrativas, por eIe indicada, que compõe a sua estrutuxa operacional.
5.3.O prazo dê vigência do correspondente contlato selá deteminado: até o final do exelcício
financeiro de 2023, considerado da data de sua assinatura'
5.4.4s despesas decorlentes do objeto deste certane, correrão por conta da seguinte dotaÇão:

Recursos eróprios do Municlpio de Mogeiro: LEÍ 384/2A22 02.02o-SEC.DE ÀDMINISTRÃCAO E

PLANEJÀMENTO O2.O3O-SEC.DE EDUCACÀO, CULTURÀ, ESP.IÀZER E TURISMO 02'040-sEc. MUNÍCTPÀl' DE SÀUDE

/ EI"IS 02.050-SEC.DE ACAO SOCIÀL / nÍAS 02.060-SE.DE IND. COM. COMPRAS E TBÀNSPORTES 02'070-
sBc.ÀGRIC.,MEIO ÀMBIENTE, PESCA E PECU 02.080-SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRÂ ESTRÚTURA 02.140-
SECRETARÍA DE FÍNANCAS 3.3.90.30'OO.OO MATERÍAL DE CONSUMO

6.0.DÀS CONDIçôES DE PÀRT ICT PÀçÃO

à.1.o" paopor]àntes que deseiaien participar deste certane deverão entregar ao Pregoeiro dois
en,relopàs iechados inOicanaJ. resiectivarnente, PROPOSTA DE PRBÇOS e DOCUMENTÀÇÁO, devidanênte
idêntiiicados, acornpanhados da respectiva declaraçâo de curÍrprimento dos requj.sitos de

habilltaÇão, nos termos definidos neste instrumento canvocatório'
6.2.A pa;ticipação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Micloempresas,

Empresàs de Pàqueno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente'
e,ã.uao poaeraó participar os interessadoa que se encontrem sob o reqime falimentar' empresâs

""i."ng"i.u" 
que não fu;cionen no pais. nem aquêIes que tenhan sido dêctalados 

-1n.idôneos 
para

Iicitar ou contrata! com a AdninistiaÇão Púb1ica ou que estejam cumprlndo a §anÇão de suspenaâo

do direito de licita! e contratar com o ORC.

6.4.os Iicitantes que desejaren enviar seus eovê1opes Ploposta de PreÇos e DocumentaÇáo via
postal _ com Àviso àe Recebimento AR -, deve!ão remetê-1os em tempo hábil ao endereÇo constante

ào preâmburo deste instxumento, aos cuidados do pregoeiro - Elaviano clebson Araúio. Náo sêndo

.igàao".^"rrt" obsêrvadas as exigências deste item. os respectivos enveropes não sêrão aceitos e

o íicitante, portanto, desconsj.derado para efeito de parti"cipação no certane'
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro' sem a

perminência de representaote credenciado na respectiva sessão púb1ica' ficará subentendido que

ô licitante abdicou da fa§e de lances verbais'
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio'

7.0.DÀ REPRESENTÀÇ.áo E DO CREDENCTAIIíENIO

?.1.o Iicitante deverá se aplesentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,

atravésdeunrepresentaDte,comosdocumentosqueocledencianaparticipaldesteprocedinento
licitatório,inclusiveconpodelesparaforrnulaÇãodeoferta§elancesverbais'cada].icitante
credencialáapenasumrepresentantequesexáoúnicoâdnitidoaintervirnasfasesdoceltane
na forma prevista neste instrumento, pàdenao ser substituldo posteriormente por outrÔ devidamente

credenciado.
i.z.p^r^ o crêdenciamênto deverão §er aprêsentados os"seguintês documêntoa i

7.2,1.Tlatando-se cto representante lega1l o instrumento cànstitutivo da emp!êsa na forma da Lei,
qu..rão iot o caso. devi.damente regisirado no ôrgão coÍnpetente' no qual- estejam, expresso§ seus

;;;;;"-;t. exercer aireitos e as-sumir obligaÇões em decorrênci"a de ta1 j"nvestidurai



1,2.2.TraLaDdo-se de procurâdor: a procuraÇão por instrunento público ou particular da qual
constem os necessárÍos poderes para formu.l-ar verbalnente lances, negociar preÇos, firnax
declaraÇões, desistir ou apresentar as !azões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao celtamei acompanhada do correspondente instrumento de constituição da enpresa,
quando for o caso, que comprove os podeles do Ínandante para a outorga, Na hipótese de plocuraÇão

seja particular devÀrâ eer rêconheclda a fLrna eD cartório do r€ep€ctlvo al'matárlo.
l,ã.3.0 r.pres.ntante fegal e o procurador deverão identificar-sê apresentando documênto oficial
que contenha foto.
i.3.estes documentos deverâo ser entregues ao PregoêÍro - antes do inÍcj-o da sessão púb1ica -
em original, por qualquêr processo de cópia autenticada poI cartório competente. pelo Pregoeiro
ou memblo da Bquipe de ÀPoio.
1.4.A não apresentaÇão ou ainda a incorleÇão lnsanáveI de qualquer dos documentos de

credenciamento impedirá a participaÇâo ativa do replesentante do llcitante no presênte celtame'
Esta ocorrênciâ não inabilitar, sumariamente o concorrenter apena§ perderá ô dirêito a

manifestar-se nas correspondentes fases do processo ticitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do rererido concorrente §eus envefopes, deÇlaraçÕes e outros elementÔs necessários
à participaÇão no certame, desde que apresentados na foma definida neste i'nstrumento'
l,5.No momento de abertura da sessáo pública. cada licitante, por intermédio do sêu representânte
devidamente crêdenciado entregar:á ao Pregoeiro, êm separado dê qualquer dos envelopes, a seguinte
documentaÇão:
? . 5. 1 , DeclaraÇão de Elabolação Independênte de Proposta - Anexo 11'
L5,2.DeclaraÇão dando ciên;ia de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaÇão' confomê
nodelo - Ànexo IÍÍi e
7.5.3.ComprovaçãodequeolÍcitanteseenquadranosternosdoArt'3.daLeí723/06,seforo
caso, se;do consi.dexado nicroenpresa ou empresa de pequeno porte e 

. 
recebendo' portanto'

tratanento diferenciado e sinpiificando na forma definida pela legislaÇáo vigente. TaI

"o^pro.raçao 
podêrá ser feita atrãvés da apresentaçâo de qualquer urn dos seguin-tes documêntos, a

critério do ricitante: a) declaração expressa formalrnente assinada por profissional da área

contábi1, devidanente habilitado; U) ""ttlaao 
simplificada enltida pela junta cornêrciaL da sede

dolicitanteouequivalente,nafolmadalegislaÇáopertinente.AausênciadarêfelidadeclaraÇão
ou certj.dão simpliricada, apenas neste caso para comprovaÇâo do enquadraÍnentÔ na forna da

iegisraçao vigente, náo é suiiciente rnotivo paia a inabititaÇão do licitante, apenas perderá,

durante o presente certane, o direito ao tratànento diferenciado e sirnpLificado dispensado a ME

ou EPP, previ§tos na tei 123106:
l.s.ã.i.õ Pregoeiro pode!á proÍnover diligência, na forma do Art' 43' § 3" da Leí 8'666/93'
destinada a esclarecer "" 

á 1i"it"nt. é, de fato e de direj.to, considerado microempresa ou

empresa de pequeno Polte.
l,à.Quanao 

-o" 
"n.,aIop." 

Proposta de PreÇos e DocumentaÇâo forem enviados via postal' a

docúentaçao relacionada nos iiens .7.5.1,'7,5.2 e ?.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope

Ploposta de Preços.

8.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

8.1.À proposta deverá ser apresentada
seguintes indicaqôes no anverso:

en 01(uma) via. dentro de ênvelope lacrado, coDtendo as

PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS _ PREGÃO PRESENCIAL N". OOO33/2022

NOI'íE PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.f DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os seguintes elenentos:

S.2.PropostaelaboladaemconsonânciacomasespecificaÇõesconstantesdesteinstlumentoeseus
elementos - Anexo I -, ern papel timbrado da enpresa, quando for o caso' assinada por seu

xepresentantelegat,contendonocorrespondenteitemcotado:discliminaÇão'marcae/ounodeloe
outras caracteristicas se necessário, quantidade e valores unitário e t.taI expresSOs em

algarianos.
8.3.SerácotadoumúnicopleÇopa!acadaitem,comauttlizaçâodeduagcasasdecimais'IndlcaÇão
en contrário está sujeita a co;r:eção observando-se os seguintes critériosi
8.3.1.Fa]-ta de digitos: serão aclescidos zelos;
8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o plimeiro dlgito excedente meno! que 5' todo Ô excesso se!á

"upri.iao. caso cooúário havelá o árredondamento do dtgito anterioÍ para mais e os demais itens
excedentes suPrirnidos.
ã.a.À quuntiaãae mínüna de unidades a sex cotada, por item' não deverá ser inferior a 100* da

estimativa detal-hada no coriespondente Telmo de Reierêncj.a - Anexo r. DisposiÇão eÍn contrário
náà aescrassirica automaticamente a proposta apenas o respectivo iten será. desconsiderado.

8.5.À Proposta deverá se! redigida em l"ingua portuguesa e em noeda nacional' elaborada con

clareza,semalternativa",'""..,-"u,emendas-e/ouentrelinhas.suasfo]hâsrubricadaseaúItina
datada e assinada p.t-o respã"sã"ei, com indicaçáo: do val-or total da proposta em argarismos,

dos prazos de entrega ou e;ecuÇão, das condiÇÕes de pagamento' da sua validade que nâo podêrá

ser inferior a 60 dias, e outràs informaÇões e observaàões pertlnentes que o licitante iulgar
necessárias '
8.6.Existindo discr:epância entre o prêço unitário e o valo! total' resultado da nultiplicaçâo
ào p..ço unitário pela quantidade, o piêÇo unitário prevalecerá'
g.7.ricâ estabelecido que havendo divergênc.ia de preços unitálios para um megmo produto ou

serviÇo, prevalecerá g de menor valor'



8.8.No caso dê alteração necessália da proposta feita pefo Prêgoeilo e sua Eguipê de Apoio,
decorrente exclusivamente de incorreÇÕes na unidade de nedida utilizada, observâda a devida
proporcionalidade, bem cono na multiplicaÇão e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
g.g.a nao indicação na proposta dos plazos de entregâ ou execuÇão. das condiÇÕes de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposiçôes do

ato convocatório e, portanto, seráo consideradas as determj-naçóes nele contidas para as referidas
exigências não sendo suficiente motivo para a descfassificaÇâo da proposta'
8.1ó.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modeLo fornecido pelo ORC, desde
que esteja dêvidanentê preenchido.
ti.11.o p;rticipante indicará a origêm dos produtos ofertados. A eventual falta da refêrida
iodicaÇão não desclassificará o licitante.
g.12,Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposiÇóes deste instrumento.
8.13.Fica facultado ao llcitante a apre§entaÇão da propo§ta tambén en nidia, ou seja, en cD ou

PENDRIVE .

9.0.DÀ r{ÀBrr.ÍTÀÇÃO
9.1,Os documentos necessálios à habilltaÇão dos Licitantes, deverão ser aple§entados
via, dentro de envelope lacrado, contendo as sequintes indicaÇôes no anverso:

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÂO - PREGÃO PRESBNCIAL NO.

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.f DO PROPONENTE

00a33/2022

o ENVELOPE DOCUMENTAÇÃo deverá conter os sequintes elementos:

em 01 (uma )

9 . 2 . PESSOA ,]URÍDÍCÀ:
9.2,1.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa JurÍdica - CNP'I'
g.2,2.p:rova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou munici-paI, lelativo à sede do

licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamênte registrado, en se

tratando de sociedades comelciais, e. no caso de socíedades po! aÇÕes, aconpanhado dê documentos

de eteição de seus administradores. InscriÇão do ato constitutivo. no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria en exerclcio. Decreto de autorização, em se tlatando de empresa

ou sociedade estrangeira em funcj.onamento no Pais, e ato de registro ou autorizaÇáo para

funcionamento expediào pelo órgão coÍnpetente, quando a atividadê assim o exigir' Registlo
conercial, no caso de empresa individual". Estas exigências não se aplican ao Iicitante que,

quanao oa'etapa de credenciamento no celtame, já tenha aplesentado de folma Iegular nos telmos
áo presente instrumento convocatório, a referida documentaÇão solicitada nestê subitern.
9.2.4.galanço patrlmonial e demonstraçÕes contábeis do ú1tiÍlo exelcicio social, já exiglveis e

apresentado; nã forma da 1ei, com indicaÇão das páginas correspondentes do livro diário êÍn que

o nesno se encontra, bêm como aplesentação dos conpetentes ternos de abertura e encerranento,
assinados por profissional habiiitado e devidamente regj.strados na junta comercj.al competente,

vedadaasuasubstituiçâopoxbalancetesoubalanÇosplovisórios.Tlatando_sedeempresa
constituida há nenos ae urn áno, ou aquela que ainda não tênha realizado o fechamênto do seu

primeiroanodeexistêncianoplazolegal,poderáapresentaroBalaÇodeÀbêrturaassinadopor
profj"ssional habilitado e devidarnentê legistrado na junta comercial competente '
!.2 . 5. negularidade para com a razenda Eederal - certidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à Divida Ativa da União'
9.2.6.certidóes negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante' ou outro
equivalenle, nà forma da Iei.
ó. z .: . coapaorruçáo de legularidade relativa ao rundo de Garantia por Tempo de serviÇo - rGTs'

àpie"unta,]ao o respecti;o certificado de Reguraridade fornecida pela caixa Econômica Fedexal.

9,2.8.prorru de inexistêncj.a de débitos inadimplidos perante a 'IustiÇa do Trabalho' mediante a

apresentação de certidão Negativa de Débitos irabalhlstas CNDT' nos terrnos do Tltulo vIl-A da

cànsoridaião das Leis do rrialho, âprovada pêto Decreto-Lei no 5.452, de 1o de Ínaio de 1943'

s.z.9.oeciaraçao do licitante: àe 
-cumprirnánto do disposto no Art' 7" Inciso xxxrlr' da

conslituiÇão redera] - Ar:-, 21 , tnciso v, da Lei 8'666/93; de superveniêncj'a de fato inpeditivo
no que diz respeito à paltiqipação na licitaÇão; e de subneter-sê a todas as cláusulâs e

áà"aiçoes do prãsente initrumento convocatório, conforme modelo - Anexo 11'

ó.2.1ó.cettiaào negativa dê falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

Iicitante, no náxim;30 (trintâ) dias da data Plevista para abêrtura das propostâs'
9.2.11.ComplovaÇãodecapacidadededesempenhoanteriorsatisfatório,deatividadeiguafou
assenethadã "o 

àb1.to da licitaÇão, feita àtravés de atestado fornecido por pessoa juridlca de

direito púbIico ou Privado '
9.2.12.41varádelocalizaçãoefuncionarnêntoe/oudeclalaÇáodaPlefeitur:adolocaldasedêda
Firma, informando que a nesma funciona no êndereÇo mencionado nos documeDtos '

g.3.osdocumentosdeHabilitaçãodeverãoserolganizadosnaordemdescritanestelnstrumento,
prã"ààiao" por un lndice cor;espondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer

;;;;;;;" de'cópia aurenticada pór cartório compêrente, pelo eregoeiro ou Ínembro da Equipe de

ã;;i;-;t publicaçáo .rn o.iáá àa imprensa oficial' quando for o câso'. Estando perfeitamentê

feglveis. sem conter borroás. .u",ti", emendas ou entreLinhas' dentro do plazo de valj'dade' e

encerrados em envelopê devidameote Iacrado e i-ndevassáve]. Por sel apenas uma fomaLidâde que

visa facilitar os trabatnos, â ausêncla do !efê'ido lndice não inâbilitará o licitante'



9.4.A fatta de qualquer documento exigído, o sêu vencj-mênto, a ausência das cóplas devj'damêntê
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pelo Pregoeiro ou nembro da Equipe de Àpoio
ou da pubLj-caÇão en órgão na imprensã oficial, a aprêsentaÇão de documentos de habilitaÇão fora
do envelope especlfico, tornará o respectivo licitantê inabilitado. Quando o dôcumento fo!
obtldo viã Internet sua legalldade será comprovada nos endereÇos eLetrÔnicos correspondentes .

poderá ser utilizada, a clitério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastraf de fornecedo!, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da autenticidade de elementos apre§entados pelo licitante,
quando for o caso.

10. O .DO CRIúRIO PÀR,A ;'T'I,GÀUENTO

10.1.Na seleÇão inicial das propostas para ideÔtificaÇão de quai§ iráo passar a fasê de lances
verbais e na cfassificação final, observadas as exigências e procedimentos defioidos neste
instrumento coovocatório, será considerado o critério de menor preÇo apresentado para o

correspondente item.
10.2.Hàvendo igual-dade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o

disposto no arl. 3o, § 2', da Lef 8-666/93, a classificação inicial para a fasê de lances
verbais, se fará através de sorteio.
1o.3.Na presente licitaÇão - fase de ]ances _, será asseguxada cono critério de desempate.

preferência de contrataçâo para as microempresas e empresas de pequeno porte'
i0.S.pur" êfeito do disposto neste instrumento, entende-se poi empate - fase de lances -, aquelas

situaÇôesemqueaspxopostasapresentadaspe]-asmicloemplesaseempresasdepequenoportesejam
iguals ou até 05? (cinco por cento) superiores ao melhor preÇo'
1õ.S,Ocorrendo a situaÇão de eÍnpate - fase dê lances - confolne acirna defioida, ploceder-§ê-á
da seguinte forma:
10.5.1.A nicroeÍnpresa ou enpresa de pequêno polte mais bêm classiflcada selá convocada para

apresentar nova proposta no máximo Ai O! (cinco) minutos após o encelramento dos fances, sob

pena de Preclusão
10.5.2.Náo ocorrendo a contratação da microenpresa ou emplesa de pequeno porte. na forma do iten
anterior, serâo convocadag as demaj-s renanescentes que por ventura se enquadrem na situaÇão de

er0pate acima definida, na ordem de classificaÇão, para exercício do r0esmo direito;
10.5,3,No caso de equivalênciA dê valores ap!êsentados pelas nicroemplesas e empresas de pequeno

porte que se encont;em no intervalo estabelecido como sj.tuaÇáo de eÍnpate. será realizado sorteio
ãnir" ér"" para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melho! oferta'
1O.6.Na hipôtese de náo-contlatação nos termos aÇima previstos. em que foi observada a situaÇão

de empate ! assegurado o tratanánto diÍerenciado a microenpresa e enpresa de pequeno porte' o

oú1"aà ri.iauao Jerá adjudicado em favor da proposta originalmente vencedola do cêrtane,
10,7.4 situação de enpate - fase de lances -, na forma acima definida' sonente se apticará
qu"nao 

" nelhor ofelta inicial não tiver sido aplesentada por micloempresa ou enpresa de pequeno

11. O.DA ONDE}t DOS IIRÀBÀIÀOS
ll.l.ParaorecebimentodosenvelopeseiniciodostrabalhosseláobservadaumatÔlêrânciade
fS (qoi.rr.) minuto§ após o horárió fixado' Encerrado o prazo parâ lecebimento do§ envelopea'

nenhum outro se!á aceito.
ll.2.DeclaIadaabertaàses5ãopúblicapeloPregoei!o,seráefetuadoodevidocredencianento
dos interessados, Somente participará ativamente da reunlão um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pêssoa que se interêssa!'
it,:.0 nao compaÍecineoto do represàntanie de quaJ-quer dos licitantes não inpedirá a efetivaqão
ãã re,rniao, 

""r,do 
qu.. a sirnples participaÇáo neste certame irnplica na totaf aceitação de todas

as condiÇôes estabêfecidas neste lnstrumento Convocatório e seua anexos'
11.4.8n nenhuna hj.pótese será concedido prazo para a apre§entaÇão de documentaÇão e/ou

substituiÇão dos envefopes oo àà q,]"fqo"r eleÀento eiigiao e não apresentado na reunião destinada
ao lecêbimento das plopostas de preÇos'
if.S.O e.ugo"iro retebêrá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão

ã a declaráçao, separada de qualquei dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os

requisitos de habifitaçâo.
11. 6, posteriormente abrirá os envelopes Propostas de PreÇos, rubricará o seu conteúdo juntamente

;;; ; ;r" rqui.pe ae Àpoi;, ;o;fe;indo-as quanto à varidade e cumprimento das exigências
constantes no instlumento convocatório e soLiiitará dos licltantes que exaninem a documentaÇão

neles contidas.
ii. i . e.o"".quir1do os trabarhog, o pregoeiro analisará os documentos e as obsêrvaÇõês porventura

formuladâs pelos ticitantes, dando-1hás ciência, êm seguida, da classificação io-icia1, indicando

a proposta de meno! pleÇo e aquelas ero valores sucessivos e superiores en até dez por cento'

xerativamente à de meno Joll pu." cada item cotado, Entretanto, se assin julgar necessálio,
poderá divulgar o resultado numa nova reunião'
11.8.Não havendo para 

""4" 
ità^ ii"ittao pelo menos três propostas nas condiÇões acima definidas'

serão classificadas a§ merhole§ propostas subsequêntes, até o náxj-mo de três' quaigque! que

sejam os preÇos ofêrecidos.
iiió.r^ "àg"iau, 

será dado inlclo à etâpa dê apresentação de lances verbais p_e1os repre§entantes

dos licitantes inicial'nente classificaãos, que deverão ser formulados de forma sucessiva' etn

valorês distintos e oecrescãnies,-u Jartir ao autor da proposta de nai.or preço. serão realizadas

tantas rodadas a" l"rr"." 
-.r.i».i"'qrunt." se fizerÀm necessáriaa. Esta etapa poderá ser

interrompida, IRarcando-ae ulra nova sá9sáo pública para contlnuidade dos trabalhos' a critério
do Pregoeiro.
11,10.Não serão acêitos lances com valores irrisórios, incompatÍveis con o valor orÇado, ê

deverãoserefetuadosemunidademonêtáIianacional.Àdesistênciaêmaplesêntarlanceverbal,



quando convidado pêIo Pregoeiro, ir0pticará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
vexbais para o correspondente item cotado e na manutenção do úItino preÇo apresentado, para
efeito de classificaÇão final das propostas'
11,L1.Declarada encerrada a etapa compêtitiva e ordenadas às propostas, o Pregoei!o exaninará a

aceitabiLj-dade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidlndo motivadaÍnentê a

respeito.
l-1.i2.Sendo aceitável a proposta de meno! preço, será aberto o envêlope contendo a documentaÇão
de habilitaÇâo somênte do licitante que a tiver fornulado, para confirmaÇão das suas condiÇões
habilitatórias. Constatado o atendimento p1êno das exigências fixadas no instxumento
convocatório, o .licltante se!á declalado vencedor, sendo-1he adjudicado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da conpêtente fase recursal, quando foI o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitávef ou se o licitante não atender as exigência habilitatólias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequente§, na ordem de classificação. verificandÔ a sua

aceit;biridade e procedendo à habilitaÇáo do proponênte, e assim sucessivanente, até a apuraçáo
de uma proposta que atenda as disposiÇóes do instrumento convocatório'
11,14.Dà reunião lavrar-sê-á Ata circunstanciada. na qual serão registradàs todas as ocorlências
e que, ao finaI, será assinada pelo Preqoeiro, sua Equj-pe de APoio e licitantes Plesentes.
11.15.Brn decorrência da Lei ôonplementar 123l06, a comprovaÇão de regularidade fi§caI e

trabalhista das microemplesa§ e enpresas de pequeoo porte §omente §erá exigida para efeito de

assinatura do contrato, obselvando-se o seguinte procediÍnento:
11,15.1.As nicroenpxesas e empresas de pequeno porte, poI ocasiâo da palticipaÇão nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentaÇão exigida para conplovaÇão de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enuÍnelados neste in§trunento pâIâ efeito de

HabititaÇão e integrantês do envelope DocumentaÇão, Ínesmo que esta apresente alguma IestriÇão;
11.15,2.Havendo alguma lestriÇâo nà comprovaÇão da regularidade fiscal e trabalhista, será

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondelá ao momento en que

o lióitante for declarado vencedor, prorrogávels por igual período, a clitério do ORC, para a

regulalizaçáo da documentaÇão, pugu.".,to óu parcelamento do débito' e emissão das eventuais
ce;tidões Àeqati.vas ou positivas coÍn efeito de certidão negativa;
11,15.3.A nãó-reguta ri z a çâo da documentaÇâo, no prazo acirna plevisto' inplicará decadência do

direito à contrataÇão, sem prejulzo das sanÇões previstas no Àrt' 81, da Lei 8'666/93' sendo

facultado ao ORC convocar os iicltantes remanescêntes, na oldem de classificaÇão, para assinatula
do contrato, ou revogar a licitaÇâo.
11,16.Os documentos Apresentados pelos licitantes no crêdencianento e os elernentos constantes
dos envelopes proposta de Preços i Do"o*"ntução que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contêxto, o envelope Documêntação. ainda lâcrado, do

licitante desclassificado ou que não logxou êxito na etapa competitiva que náo for reti.rado por

seu representante legal no p.ãro de 60 (sessentâ) dj,as co.secutivos da data de homologaçâo do

presente certane. será sunarianente destruido.

12.O.DO CRIúRÍO DE ÀCEITABILIDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencêdor com valor pala o respectivo itern relacionado no Anexo I
- Terno de Reierência - EspecllicaÇões, na coluna código:
12.1.1.Con indícios que cánduzam a uma presunçâo relativa dê inexequibilidade, peLo crj.tério
definj.do no Art. 48, II, da Lei 8.666i%, em ta1 §ituação, não sendo posslvê1 â inediata
confirmação, poderá sêr dada ao licitante a opor:tunidade de demonstra! a sua exêquibilidade.
sendo-Ihe facuftado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprova! a viabilidade dos prêços,

conforme parâmetros do nesmo Àrt. 48, II, §ob pena de desconsideraÇâo do iten'
12.2.SaIiãnta-se que tais ocorrências não desclassificar. autonaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o iteÍn correspondente.

13.0.DOS RECITRSOS

13.l.Declaradoovencedo!,qualquerlicitantepoderámanifestarinedlataenotivadamentea
intenção de recorrer, observa;do-se o dispo§to no Art. 4o, Inciso xvIII, da Lei 10.520,/02.

13.2.oaco}himentodorecursoimportaláainvalidaÇáoapenasdosatosinsuscetíveisde
âproveitanento.
13'3.AfaftadenanifestaÇãoimediataenotivadadolicitanteimportaráadecadênciadodireito
de recurso e a adiudicaÇâo do objeto da licitação pê1o Pregoeiro ao vencedor'
13.4.Decididos os lecursos. a áutolidade superior do oRC fa!á a adiudicaÇão do objeto da

licitaÇão ao proponente vencedor.
t3,s.o'recursà sÀrá dirigido à autoridade superior do oRC, por intermédj-o do Pregoeiro, devendo

ser protocolizado o ori;ina1, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas'
excl;sivarBente no seguinte endeleÇo: Av. Presidente .loão Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB'

1'. O.DA BOII{OIPGÀçÃO E ÀDi'I'DICÀÇÃO
14.1.ConcLuÍdo a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentaÇáo

de hablLitaÇão e observados os recursos polventura interposLog na forma da legislação vigente,
o pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, rernêtendo-o a

autoridade superior do oRc, juntanente com os elementos constitutivos do plocêsso, necessários

à Adjudicação e HomologaÇão da respectiva Ij-citaÇáo, quando fo! o caso'
ia.Zla aotoriaade superior do onô poderá, no entanto, têndo en viata semprê a defesa dos

interesses do ORC, discordar e delxar de homologar. totâ1 ou -parcialrnente, o resultado
ufi.".nt.ao pelo eregoeiro, rêvogal ou conside!ar nula a LicitaÇáo' desde quê aprêsente a devida

ii-rnaamentaçaà exigidá peta legisiação vigente, resguardados os direitos dos licitantês'

15.0.DO CONIRÀTO



15.1.Após a honologaÇáo pela autorldade superior do oRC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do plazo de 05 (cinco) dias consêcutivos da data de recebinento da notificação, assinar
o respecti;o contrato, quando for o caso, elaborado em Çônfôrmi.dade con as modalidades permitidas
pela Lei 8,666/93, podendo o nesmo sofrer altexaÇõês nos termos definidos pela lefêrida norma.
1S.Z.Wao atendendo à convocaçáo para assinar o contaato, e ocorrendo esta dentro do plazo de

validade de sua proposta. o liciLante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido coÍno

vencedo! da licitaÇão,
15.3.É pernitido ao ORC, no caso do Iicitante vencêdor não compalecer para assinaturâ dô contrato
,1o pa"ro e condiÇões estabefecidos, convocal os ficitantes rernanescentes, nâ Ôldêm de

cIâssificaçâo e sucessivarnente, pala fazê-lo em igual prazo do licitante vêncedor.
15,4,O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado con a devida justificativa, unilateralnente pelo contratante ou por acoldo entre as

pattês, nos câsos ptevistos no Art. 65 e seiá rescindido, de pleno direj-to, conforme o disposto
;os Arts, 'l'l , 'tB e ?9. todos da Lei 8.666193; e realizado na forma de fornecinento parcelada'
15.5.O Contratado fica obligado a aceitar, nas Ínesmas condiÇóes contratuais. os acléscinos ou

supressôes que se fizerem ná" "o.pru", 
até o respectivo liÍoite fixado no Art. 65, S 1'da Lei

8.L66/93. Nenhum acréscino ou supressão poderá excedêr o lirnite estabelecido, §a1vo as supre§sões
resultantes de aÇordo celebrado entrê os contratantes'

de adimplenento das obrigaÇÕes
pelo ORC obedecêrão, coDfome o

16. O.DÂS SÀNÇôES ÀDMTNTSTRàTr'\D'S
16.1.ouen, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebra! o contrato'
deixar de entregar ou up.es.niu. docurnentâÇão falsa exigida para o certame' ensêjar o

retardamento da execuÇão de seu objeto, nâo mantiver a proposta, falhar ou frauda! na execuçáo

do contrato, conportar-se de modo lnidôneo, declarar infolmações falsas ou cometel fraude fiscal,
garantido o direlto à ar.pfa defesa, ficará impedido de licitar e contratar com ê União, Estados,

ói"trlto Federal ou l,tunicípios e, será descràdenciado do sistema de Cadastramento Unificado de

Eornecedores SICAE do Governo Eederal e de sistena§ semelhantes mantidos pol Estados, Distlito
Federal ou MunicÍpio§, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sen prejutzo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações legaia.
L6.2.A recusa injusta en deixar dL "*,p.1. "" 

obrlgaçóes assumidas e preceitos l-egais, sujei-tará
ocontratado,garantidaapréviadefesa,àsseguintespenalidadesprevistasnosArts'86e87'
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de nora de 0,5* (zero vlxgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atlaso na entrega, no início ou na execuÇâo do

otl"to o.u contratado; c - multa ae iOt (aez por cento) sobre o vafor contlatado pela inexecuÇâo

totaf ou parcial do contrato; d - s irnul taneamente, qualquêr das penalidadês cabÍveis
fundanentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02'
15,3.Se o valor da rnulta ou indenização dêvida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apôsacomunicaçáoaocontrâtado,§eráautonaticanentede§contadodaprirneiraparcelado
pàgarnento a que o contlatado vier a fazer jus, acrescido de iuros rnoratórios de 1* {um por

t"Áto) ,o mês, ou, quando for o caso, cobxado judj'cialmente'
16.4.Após a aplicaçáo de quaisquer das penalidádes previstas, xealizax-se-á comunicaÇão escrita
ao coniratado, e publicado n" i*pr"n"u àti.iat, excluídas as penalidades de advextência e nulta
de moxa quaodo for o caso, constàndo o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente'

1?.0.DÀ COü{PRO\/ÀÇÁO DE EXECITçÂO E RECEAT}'EIITO DO OBJETO

17,1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condições
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o.seu objeto
caso, à disposiÇões dos Àrts. ?3 a 76, da Lei 8'666'193'

18.0.DO PAGÀI|ÍENEO
18.1.o pagatnento será reali.zado mediante processo regular e em observância às normas e

prà"àái^-".i." adotados pel;-oRc, da seguintà maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias'
contados do perlodo de adinpLenento.
1g.2.O desembofso máximo Oo'p"rioao, náo será superio! ao valor do respectivo adimPl-enênto, de

acorclo com o cronograma apro.,aao, quando foi o caso' e sempre em confornidade com a

disponibilidadê de recursos financeiros '
18.3.Nenhum valor será pago âo Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigaÇão

iin"r,""ir" que the for i.pà"t", eÍn virtude de penatidade ou inadinplência, a qual poderá ser

conpensada con o paganento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza'

ig.A.Ioo" casos dÀ ãventuaii atrasos de paganento nos tenBos deste instrumento, e desde que o

contratado não tenha concortido dê alguma forma para o âtraso. será admltida a compensaçáo

rinancêira,devldadesdeadatalimitefixadapalaopagainentoatéadatacollespondenteao
efetivo pagamênto da parcela. Os encargos moratórios devidos en razão do atraso no pagaÍnento

"ãiáo 
..i"ír"oos com utilizaÇão da seguinte fórnuLa: EM = N x vP x r' onde: EM = encalgos

.àràio.io", N = número a. áiá" .r,tr. a áata prevista para o pagamento e a do efêtivo pagamento;

vp = valor da paxcela u "", 
p"gu, e I: Íoàice de conpeosação rinancej-ra. assim apurado: I =

(Tx + 1OO) + 365, sendo 1x = pãrcentual do IPCA-IBGE âcumulado nos úItirnos doze neses ou' na

sua fa1ta, um novo indice uaotáao ptfo Govelno Federal quê o substitua' Na.hipótêsê do referido
lndiceestabelecidopala,...^p."""çaofinanceiravenhaasêrextintooudequalquerfoflnanão
possa mais ser utilizado, "àiã uaotuao, em substituição' o que vie! a ser determinado pela

legislaçáo então em vigor '

19. 0.DO REÀiruSTÀltlENrO
19.1.Os preÇos contratados sâo fixos e irreajustáveis no Plazo de um ano



19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicj-tação do Contlatado, os pleços
poderão sofxer reajuste após o interregno de um ano. na nesma proporção da variaÇâo verificada
no IPCÀ-IBGE acumufado, tomando-se por base o mês de apresentaÇáo da respectiva proposta,
exclusivanente para as obrigaÇões iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos reajusies subsequentes ao primeilo, o interlegno mlnino de um ano será contado a paltir
dos efeitos financeiros do últirüo reajuste.
19.4.No caso dê atraao ou não divulgaÇão do lndice de reajustanento, o contratante pagará ao

Cootratado a importância calcuLada pela últina variação conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondente tao logo seja divul-gado o índlce definitj"vo. Eica o contratado obligado a

aprasentaa merÂôria de cá1culo referente ao reaiustamento de preços do valora lemanescente, sempre

que este ocorrer,
i9,S.pu" âferiÇões finais, o indice utllizado para reajustê será, obrigatoriamente, o dêfinitivo'
19,6.Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquel formâ não

possa mais ser utilj.zado, se!á adotado, ern substituiÇão, o que vier a seI determinado pe.la

legisfaÇão então en vigor.
lgll.Ua ausência de pràvisão legal quanto ao indice substituto. as paltes e.legerão nôvo lndice
oficial, para reajustamento do preÇo do valoI remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8.o reaiuste poderá ser realizado por apostilamento'

20. O.DÀS DTSPOSTÇõES eERÀrs
20.1,Não será dêvida aos ploponentês PeIa elaboraÇão e/ou apresentação de documentação Ielativa
ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pesjoa flsica, ainda que credenciada por plocurâÇão 1eqa1. pode!á representax mais

de uma Licitante.
20.3.4 presente licitação somente poderá vir a se! revogada por razôes de interesse público
decorreÀte de fato supelveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou eln parte. por

ifegalidade, de ofÍció ou por provocaçáo de terceiros, mediante palece! esCrito e devj.danente

fundamentado '
2O.4.Caso as datas prêvistas para a realizaÇão dos eventos da plesente 1Ícitação sejam declaradas
feliado e náo havendo ratificação da convocaÇão, flcaÍÍl transferj-dos automaticamente para o

priÍneiro dia útil subsequente, no mesmo loca1 e hora anteriomente previstos'
ãô.í.ó onc por conveniê;cia administrativa ou técnj-ca, se reselva no direito de palalisar a

qualquer tenpo a execução da contratação, Çientificando devidamente o coDtratado'
Z'O.e.necaira- do direito de impugnar ferante o ORC nos ternos do presente instrumento, aquele

que, tendo'o aceitado sern otlãçao, venha a apresentar, depois do julgamento' falhas ou

iri"q,]f"ria"a"" que o viciaran hipótese en que ta1 comunicado não terá efeito de recur§o'
zo.llnos valoles apresentados pÀlos licitantês, já deveráo estar incluídos Ôs custos com

aquisiÇão de materià1, náo-de-o6ra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a

incidir sobre os respectivos preÇos.
20.8.Asdúvidassurgidasapósaapresentaçãodasplopostaseoscasosomissosnesteinstrumento,
ficarão única e exclusivamente §ujeitos a interpretaÇáo do Pregoeiro, sendo facultada ao nesno

ou a autoridâde supexior do OnC, em quafquer fase da Iicitaçáo, a promoÇão de di1j.gência
destinada a esclarecer ou a coÍnplementar a instruÇão do proce§so'
20.9.para dirimir controvérsiai decorrentes deste certane, excluÍdo qualquer outro. o foro
competente é o da Comaxca de Itabaiana.

Mogeiro - PB, L4 de Dezenbro de 2022.

TT,AVTANO CLEBSON ATÀÚJO
Pregoeiro Oficia]



Àt{Exo r -
TERMO DB

PREêÃO PRESENCI,ÀT NO OOO33/2022

REEERÊNCIA - ES PECI F]CAÇÕES

ESTÀDO DÀ
PRTEEÍTURÀ I.íI'NICÍPÀI DE MOêEÍRO

cor.írssÃo PE RI.ÍÀNENTE DE LrCrrÀÇÂO

CONTR.ATAÇÃO DE EMPRESÀ PÀRA O FORNECIMENTO DE ÁGUÀ MINERAL
DE 13I(G (RECARGA) E BOTIJÃO P45 (RECARGA), MEDIANTE A
DIVERSAS SECRETARIÀS DESTE MUNICIPIO PARÀ O EXERCÍCIO DE

definir, técnica

1.0.DO OBiTETO
1,1, Constitui objeto desta licitaÇão:
EM GARRÀFÃO DB 2OLT, BOTIJÃO DE GÁS

SOLITICAÇÃO PERIODÍCA PARÂ ATENDER ÀS

2023 .

2.0..rusrrFrcÀTnrÀ
2.l,Considerando as necessidades do oRC, tem o presente termo a finalj-dade
e adequadaÍnente, os procedinentos necessários para viabilizar a contrataÇão
2.2.4s caracteristj"cas e espêcificaçõês do objêto orâ Iicitado são:

de
em

UNIDÀDE QUÀNTIDADE
1500UND

1
12UNDP45TECIMENTO COM EO (RECARGÀ) PARÀ BOTII,IOÚEFEITO DE PET2

UND 600DEF' MINERÀI COM 20 LITROS3
UND 15

4 ÀDE À SOOM], - FARDO COM 12 UND

. O.OBRÍGÀçôEg DO CONTB,ATÀDO

,l.Responsabilizar-se po! todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
ributá;ia ê tlabalhista, bem como por todas as despesas e complomissos assumidos, a qualquex

itulo, pêrante seus fornecedoles ou terceiros êm razão da exêcução do objeto contlâtado'
.2.Sub§tituix, arcando con as despesas decorrentes, os naterials ou selviÇos que apresentaren
lterações, deterj-oraÇÕes, -imperfeiçÕes ou quaisquer irlegul.aridades discrepantes às exigências
o insirumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou paganento '
.3.Não transferj-r a outrem, no todo ou em parte, o obieto da contratação, salvo nediante prévla

3
3
t
t
3
a
d
3
e expressa autorizaÇáo do contratante.
3.4.üanter, durante a vigêncla do contrato ou outxos instrumentos hábeis, em compatibilidade
ào* as obiiqações assumidas, todas as condiÇôes de habilitaÇão e qualificaÇão exlgidas no

respectivo pioãesso licltatório, apresentando ao Contratante os documêntoa necessálios, senpre
que §olicitado.j.S.gaitir Nota Fiscal correspondente à sedê ou filial da enpresa que apresentou a documentaçâo

na fase de habifitaÇão.
3.6.Executar todas as obrigaÇÕes assumidas com observância a ÍlelhoI técnica vlgente, enquadrando-

§ê, rigorosanenter aenirá dos preceitos legais, nortnas e especificâÇões técnlcas
correspondentes ,

..O.DO CRTúRIO DE ÀCEITABILIDÀDE DE PREÇOS

4.1.ilavendo proposta ou lance vencedor con valor PaIa o respectivo iten re.Iacionado acima, na

coluna código:
4.1.1.Com indlcios que conduzar0 a uma presunÇão rêlativa de inexequibil idade. pelo critério
definido no Art. 48, Ir, da Lei. 8,666/93, em taI situação, náo sendo po§slvê1 a inediata
confirmaÇão, poderá sel dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibi}idade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias útej.s para comprovar a vlabilidade dos pleços'
conforme parâmetros do mesmo Art' 48. lI, sob pena de desconsidexaÇão do item'
4.2.Salie;ta-se que tais ocorrências não desclassificarn autonaticarnente a proposta, quando for
o caso, apenas o item colregpondente.
4.3.0s lances verbais serão efetuados en unidade monetá!ia nacionâI'

5. O.UODEI,O DÀ PROPOSTÀ

5.1,É parte integrante deste Têrmo
podendo o

de Rêferência o modelo de proposta de prêços correspondente,
sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que sejalicitante aPresentar a

nchido, cgnforme faculta o instrunentodevidarnente pr

I
DE LIMÀ

convocatório - Ànexo 01'

CóDIGO D r scRrMrllÀÇÀo
ffi (RIGARGA) 13KG



ESTÀDO DÀ PÀRAIBA
PREFTITT'RÀ MT'NICIPÀI DE I'íOGEIRO

COMISSÀO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO

ANEXO 01 ÀO TERMO DE REFERENCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRDSENCIA], N. OOO33/2022

PROPOSTA

REF.: PREGÂ.O PRESENCÍ,À! N" OOO33/2022

oB.-]ETo: coNTRÀÍAÇÃo DE EMPRESA PARÀ O EORNECIMENTO DE ÁGUA MINERÀL EM GARRAFÃO DE 2OLT, BOTIJÃO

DE GÁS DE 13KG (RECARGA) E BOTIJÃO P45 (RECARGA), MEDIANTE A SOLITICAÇÁO PERIODTCA PÀRÀ ATENDER

ÀS DÍVERSAS SECRETÃRIAS DESTE MUNICIPÍO PARÀ O EXERCÍCÍO DE 2A23.

PROPONENTE r

Prezados Senhores,

Nos ternos da licltaÇão en epigrafe, apresentanos proposta conforne abaixo:

cÓDIGO DÍ UNIDÀDE QUÀNIIDÀDE PREÇO T',NIB PRECO TOTÀI,

UND 1500
1 eorlão DE GÃs LreunrErro

(REGARGÀ) 13KG
DE PETRÓ],EC

L2A2 ABASTECIMENTO COM

PETRóLEo { RxcARGÀ)
eÁs Lreusrsrro

PÀRÀ BoTIJÃO P45
DE UND

UND 6000
3 DE À MINEAÀI, COM 20 LITROS

GÀRBÀ FÀ DE ÁGUÀ 5ooML - FARDo coM 12 úND UND

VALOR TOTAI, DÀ PROPOSTÀ - RS

PRÃZO - Íten 5. 0:

PAGAMENTO - Item 18.0i
VAIIDÀDÊ DÀ PROPOSTÀ - Ítem 8.0

/de de

Responsáve 1

CNPJ

I

1s0l



ÀNEXO rr - PRECÀO PRESENCÍ,À! No 00033/2022

MODELOS DE DECLARÀÇÔBS

RET.: PREGÃO PRESENCIÀL N. OOO33/2022
PRETEITURA MUNICIPÀL DE MOGEIRO

ESTÀDO DÀ
PREEEIEUA,A MI'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

EOLHA 01,/ O 2

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLÀRÃÇÂO de cumprimento do dj.sposto no Art, ?o, Inci§o x;<xIII, da cF - Art. 27, Inciso
v, da Lei 8.666/ 93.

O proponente acina qualificado, sob penas da Lei e en acatanento ao disposto no Àrt' ?o inciso
xxirli au constituiçáo Eedelal, Lei Ó.854, de 2? de outubro de 1999, decLara não possuir em seu

qr"ãi" aa pessoal, funcionálios nenores de dezoito anos en trabalho noturno, perigoao ou

insalubre " nern ^enores 
de dezesseis anos, en qualquer trabalho; podendo existir nenores, a

partj.r de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz na forna da legislaÇão vigente'

2,0- DECLÀRAÇÃo de superveniência de fato inpêditivo no que diz rêspeito a particj-pâção na

licitaÇão,

Conforne exigência contida na Lej.8.666,/93, Art. 32, S2o, o proponente acina qualificado' declara
não haver. 

"-té " 
pr"""nt" data, fato i-mpeditivo no que diz respeito à habilitação/participaÇáo

na presente licitação, não se encontranáo em concordata ou estado falimentar, estândo ciente da

obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. RessaLta, ainda, nâo estar sofrendo
penaíidade de declaraÇão de idoneidade no âÍnbito da administração EederaI, E§tadua1, Municipal
;u do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pe1â presente afirmaÇão'

Local e Data.

NOME /AS S INATUBÂ/CARGO
Representante leqal do proponênte.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLABÀÇÔES DEVERÂO SER ELÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBBÂDO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO'

3.0 - DECLÀRAÇÁO de Subneter-se a todas as cláusulas e condiÇóes do correspondente lnstrumento
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecj'nento e aceitar todas as cfáusulas do

respeciivo iDstrumento convocatório e aubmeter-se as condiÇões nele estipuladas'



REE.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO33/2022
PREEEITURÂ MUNICIPÀL DB MOGEIRO

PROPONENTE :

CNPJ:

4.0 DECLA.RÀÇÃO dê elaboraÇão independênte de proposta.

(identificaÇão completa do represêntante do licitante).
constituldo de (identificaÇão completa do lieitante ou do
(licitantê/consórcio) , para fj-ns do disposto no item 1.5'1'
OOO33/2022, declara, sob as penas da lei, em especiaf o art
que:

d) que o conteúdo da proposta apresentada
náo será, no todo ou en parte, direta ou
outro paxticipante potencial ou de fato do
do objero da referida.IicitaÇâo;

NOME/ASSINATIRÂ/CARGO
Representante legal do proponente

oBSERVÀÇÃO:
AS DECLARÀçÕES DEVERÃO

FAa]G.02/a2

como rePresentante devidamente
consórcio ) , doravante denominêdo

do Edital do Pregáo Presencial no
, 299 do código Penal Brasileiro,

a)apropostaaplesentâdaparapalticipa!doPreqãoPresênciaIl.a0033/2022foiêlâboradade
maneiia independente pelo licitante. e o conteúdo da ploposta não foi, no todo ou en parte,
dixêta o indiietanente, inÍornado, discutldo ou recebido de qualquer outro particj-pante potencial
ou de fato do Preqão Presencial n" ooo33/2022, por qualquer meio ou por qualquel pê§soa;

b) a j-ntenÇão de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Plêsência1
OOO33/2A22 não foi informaaa, aisàutida ou recebida de qual-quer outro participante potencial
de fato do Pregão Presencial n' 00033/2022, por qualquet neio ou por qualquer pessoai

c)quenàotentou,porqualquerÍneioouporqualque!pessoa,influirnadecisãodequalquer
outà participante potenciat ou de fato do Pregão Presencial n" 00033/2022 quanto a participar
ou não da refelida Li.citaÇão;

para parti-cipar do Pregâo Presencial n" 00A33/2022
j-ndiretamente, conunicado ou discutido com qualquêr
Pregão Presencial n" 00033/2022 antes da adjudicâÇâo

ê)queoconteúdodapropostaapresentadaparaparticiPaçãodoPregãoPresencial.noooo33/2022
não foi, no todo ou en parte; dirêta ou indi. retarnent e , dj-scutido ou recebido de qualquer

integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das plopostas; e

f)queestáplenamentecientedotêoredaextensãodestadeclalaçãoequedetémplenospoderes
e infornaçôes Para firná-la.

ou

SER EIÁBORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICÍTANTE, OUANDO FOR O CASO'

Local e Data.



PROPONENTE
CN P,f

1.0 - DECLÂRAçÃO DE RÊGUIÀRIDADE para habilitaÇáo previsto no Ârt. 4", Inciso VIl' da Lei
10 .52A /02.

o proponente acina qualificado, declara, ern conformidade com o disposto no Àrt. 4o, Incj-so vII.
da'Lêi 10.520/02, que está âpto a cumprir plenanente todos os requisitos de habilltaçâo exigidos
no respectivo instlunento convocatório que rege o certane acima indicado'

ESTÀDO DÀ
PREFTITURÀ MT'NICIPÀ.L DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO

ANEXO ÍÍr - PREGÃO PRESENCIAT No 00033/2022

MODELOS DA DECLARAÇÂO DE REGULARIDADE - HÀBILITAÇÃO

REE.: PREGÃO PRESENCIAL N. OOO33/2022
PREFEITUR,A. MUNÍCIPÀI DE MOGEIRO

Local e Data.

NOME /AS S lNATURA/CARGO
Representante legal do proponênte.

OBSERVAÇÃO:
A DEcLÀáÀÇÃo DEVEBÁ sER ELÀBoRÀDÀ EM PAPEL TrMBRÀDo Do LlcrrANTE' ouANDo EoR o cAso'



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRTTTITURÀ MT'NÍCIPÀI DE MOGEÍRO

COMISSÃO PERMANE}ÍIE DE LICITÀÇÀO

ÀITEXO ÍV - PREGÃO PRESENCTAT §o ooo33/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÁO PRESENCIAI, N" OOO33/2O22
PROCESSO ÀDMINISTFÂTIVO N" PP OOO33/2A22

coNrRÀTO No: ..../...-cPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PRETEITURÀ MI,NTCTPAL DE

MOGEIRO E PABÀ EORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA EORI4À ABAIXO:

pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
presidente João Pe§soa, 47 - Centro - Moqelro - PB. CNP.T n" 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo prefeilo Antonio José Ferreira, Brasileiro, Solteiro, Ünpresario. xesidente e

dorniciliado nà sitio pintado de cima, 138 - Area Rural - MogeÍro - PB, cPF no 840.199.644-91.
Carteira de 1dentidade nô 3360118 SSPPA, doravânte sinplesmente CONÍRATANTE, e do outro lado

, neste ato repxesentado
rêsidente e domiciliado nâ .'.',

Carteila de Identidade decidiran
condições

seguintes:

cúUsI,IÀ PRIUEIR,A - DOS N,TIDÀ!íENTOS :

Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregáo Presencial no 00033/2022, processada nos

termos da Lei Federal n" 10.520, de 17 dê .luIho de 2002 e subsidiariaÍnente a Lei federal n'
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complenentar no 123. de 14 de Dezenúro de 2006; Decreto
Municipal n. 016, de 1O de Novembro de 2OO6; e legislação pertinente, consj.deradas as alteraçÕes
posteriores das refelidas normas.

., CNPJ no

por
CPE
as partes contratantes assinar o presente

Do ...., doravante simplesmente CONTRÀfADO.
contlato, o qual se regerá pelas c1áusulas e

cúusuÍÂ SEGUNDÀ - Do oBJETo:
o presente contrato ten por objetor CONTRÂTAÇÂO

EM GARBÀEÃO DE 2OLT, BOTI.]ÃO DE GÁS DE 13KG

SOLITICAÇÀO PER]ODÍCÀ PABÀ A?ENDER AS DIVERSÀS

2023 .

DE EMPRÉSA
(RECARGÀ) E
SECRETÃRIÀS

PARÀ O FORNECIMENTO DE ÁGUÀ MINERÀL
BOTI.JÃO P45 (RECARGÀ) , MEDIANÍE A

DESTE MUNICÍPÍO PARÀ O EXERCÍCIO DE

o fornecinento deverá ser executado rigorosanente de
instrumento, proposta apresentada, especificaçôes
licitaçáo modalidade Pregáo PresenciaL n' A0033/2022
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente
se!á realizado na forma parcelada.

crÁusuLÀ rERcErRÀ - DO VÀ.LOR E PREÇOS:

o vator total deste contrato, a base do pleço proposto, é de RS

acordo con as condiÇões explessas nestê
técnicas correspondentes, processo de
e instruçôes do Contratantê, documentos
contrato, independente de transcriÇão; e

cúusuÍ,À QuÀRTÀ - Do REA.rugràÀrENTo EM sEMÍDo EsrRÍro:
os preços contratados sáo fixos e irleajustáveis no prazo de um ano'
oàn'tro'ao prazo de vigência do cont!ato e nediânte solicitaÇão do Contxatado. os preÇos poderão

sofrer reaiuste após ó interregno de um ano, na nesmâ proporÇáo da vaxiação verificada no IPCA-

IBGE acumulado, tomando.se po, bu"" o mês dê aprêsentação da re§pectiva proposta, êxclusivanente
para as obrigâÇões iniciadas e concLulda§ após a ocorrência da anualidade'
Nos reàjustês subsequentes ao primeiro, o interregno Ínlnimo de um ano será contado a partix dos

efeitos financeiros do ú1tiÍno reajuste.
No caso de atraso ou náo divufgaçã; do indice de reaiustarnento, o Contratante pagará âô Contratado
à irnportancla calculada pela-úItima variaçâo conhecida, Iiquidando a diferença collespondente
tao ioqo seja divulgado o irrai"" definitivo. Eica o contratado obrigado a apreaental memória de

cá1culá reférente aá reajustamento de preÇos do valor renanescente, sempre que e.te ocorrer.
Na§ aferiÇões finais, o indice utilizaào para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
caso o índice estabelecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, se!á ad;tado, erô substituiÇão, o que vier a ser deteminado pela legislaÇão
então em vigor.
Naausência-deplevisãolegalquantoaoindicesubstituto,aspaltese].êgerãonovolndice
oficial, para reájustanento âo preço do valol remanescente' por neio de termo aditivo'



O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

cLiíúsuÍÀ QurNTÀ - DÀ DorÀçÃo:
Às despesas corrêrão por conta da seguinte dotação, con§tante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Mogeiro: LEI 384/2022 02.02O-SEC.DE ÀDMINISTRÀCAO E

PLANE,fAMENTO 02.03o-SEC.DE EDUCÀCÀO, CULTUBÀ, ESP, ÍÀZER E TURÍSMO 02.040-SEC. MUNICÍPAL DE SAUDE

/ EMS O2.O5O_SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS O2.O6O-SE.DE ÍND. COM. COMPRÃS E TRÀNSPORTES O2.O7O_

sEc.AGRIC.,L,ErO AMBIENTE, PESCA E PBCU 02.080-SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÂ 02.140-
SECRETARIA DE FINANCÀS 3.3.90.30.00.00 MATERIÀL DE CONSUMO

CIÁUST'LÀ SEXTÀ - DO PÀGAMENTO:

O pagamento será efetuado nediante processo regular
adotados pefo Contratante, da seguinte maneirai Para
do periodo de adimplenento.

e em observância à5 nomas e procedinento§
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

cúusl,I,À SÉTD{A - Do PRAzo E DÀ rÃGÊrícÍÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hi-póteses previstas no Àrt' 57, § 1o, da Leí 8.666/93,
da emissão do Pedido de Conpra:
a - EnLregà: 5 (cinco) dias.
A vigência do plesênte contrato será deterninada: até
considerada da data de sua assinatura'

que adÍnite prorrogaÇão nas condiçÕes e
êstá abalxo indicado e será considêrado

o final do exercício financêiro de 2423,

cúusu,À orrÀ\rÀ - DÀs oBRrcÀÇõas Do coNTB,arÀNTE:
a - Efetuar o paganento relativo ao fornecünento efetivamente realizado, de acordo com as

respectivas cláusufas do presente contrato;
b - propolciona! ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o contlatado sobre qualquer irregularidade encontrada quânto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e conpleta fj.scalização, o que não exime o Contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscal deste contrato, nÔs têtmos da

nosna vi;ente, lspecj-a;-mente para aconpanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectj-vanente.
permitid; a contrrtaÇão de terceiros para assistência e subsldio de informações pertinentês a

essas atribuiÇões.

cráusur,À NoNA - DAs oBRTGAÇõES Do coNrRATÀDo:
a - Executar devidamente o fornecinento descrito na C1áusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melholes parâmetros de qualidade estabelecidos para o rano de atividade lelacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Rásponsabilizar-se por todos os ôous e obxigaçóes concernentes à legislaÇáo flscal, civi1,
tributáiia e trabalhista, bem cono por todas as despesas e compronissos assuaidos, a qualque!
tÍtulo, perante seus fornecedores ou terceiros en razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Uantãr preposto capacitado e idôneo. aceito pelo Contratante, quando da execuÇáo do contrato,
que o represente integlalmente em todos os seus atos,
á _ pernitir e facilltar a ÍiscalizaÇão do contratante devendo prestar os infolmes e

esclarecimentos solici tados;
e - Sexá responsável pelos dano§ causados diletanente ao Contratante ou a terceiros, decoxrentes
de sua cutpá ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou rêduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o aconpanhamento pelo ólgão interessado;
f - Não cedár, tlansfelir ou subcontrata!, no todo ou en parte, o objeto deste instrumento, sem

o conheÇirnento e a devida autorj.zaçáo expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contlato, em compatibllidade com as obrigaÇões assuÍnidas,

iodas as condições de hâbj.titaÇão e qual"ificaÇão exigidas no respectivo processo licitatólio,
apresentando ao Contratante os documentos nêcessárj-os, sempre que solicitado-

crÁrrsurÀ DÉcnrÀ - DÀ Àr,rERÀÇÃo E REscrsÉo:
Este contlato poderá se! alterado com a devida justificativa, unilateral"lrente pelo contratante
ou pox acordo entre as partes. nos casos prevj.stos no AIt. 65 e será rescindido, de pleno

airàito, conforme o disposto no§ Àrts. '7'7, '18 e 79. todos da Lei' 8'666/93'
o contratado fica obrigado a aceitar, nâs nesmas condiçôes contratuais, os âcréscimoa ou

supressÕes que se fizereln nas conpras, até o respectivo l-imite fixado no Àrt. 65, § 10 da Lei
e.i66/93. Nê;hum acréscino ou suprássão poderá exceder o limitê estabêIêcido, sâIvo âs suprêssôes

resultantes de acordo celebrado entrê os contratantes'

clágsulÂ DÉCD{A PRÍI',EIRÀ - DO RECEBD,ENÍO:
Executado o presente contrato e observadas
os procedinentos e prazos para lecebe! o
caso, às disposições dos Àrts. 13 a ?6, da

clÁus(IlÂ DÉCD{À SEG[,!DÀ - DÀS PENÀJ,IDÀDES:
À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e pleceitos legals, sujeitará o

Contratado, garantida a prévia defLsa, às seguintes pênaLidades previstas nos Arts' 86 e 87' da

r.ei 8.666,/93: a - advertência; b - nulta dê mora de o,5t (zer:o v1!gu1a cinco por cênto) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execução do objeto ola
contratado; c - nulta de 1ô8 (dez por cento) sobre o valol contratado Pela ioexecução total ou

as condições de adimPlemento das obligaÇões pactuadas,
seu objeto pelo Contlatante obedece!ão, conforne o
Lei L 666l93.



parcial do contrato; d - s iÍnultaneamentê. qualquex das penalidades cabÍveis fundanentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no pxazo de 15 dias após a comunj.cação
ao contratado, será autonaticanente dêscontado da plimeira parcela do pagamento a quê o

contratado vier a faze! jus, acrescido de juros moratórios de 1* (un por cento) ao mês, ou,
quando fo! o caso, cobrado judicialÍnênte.

crÁusuÂ DÉcD{À rERcErRÀ - DÀ cc[.rPENsÀçÃo FrNA!ícErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagarnento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma folrÂa para o atraso, sexá admitida a compensaÇâo financeira,
devj-da desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos noratórios devidos em razão do atraso no paqaÍnento serão calculados con
utifizaÇão da seguinte fórmu1a: EM = N x VP' I, onde: EM - encargos moratórios; N = número de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paganento; VP : va.Ior da parcela a

ser: paga; e f = indice de compênsação financeira, assj-n apurado: I: (TX + 100) + 365, sendo Tx
: percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua fa1ta, um novo indice
adotado pelo Governo Eedexal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para
a compensaÇâo financeira venha a ser extinto ou de qualquêr forma náo possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a sêr determinado pela legislação então em vigor.

cLÁusuÀ DÉcD,rÀ QUÀRTÀ - Do FoRo:
para dirinir as questÕes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da CoÍnarca de
Itabaiana,

E, por estaxern de pleno acordo, foi lavrado o presente contlato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pefas paltes e por duas testeÍnunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRATANTE

de de

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRATADO


