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98t184219,

cotacoes 0out look. com TeI. : (83)

o órgão Realizado! do certane acima quatificado, inscrito no cNP,f 08.866.501/0001-67, doravaDte

d6noEillado gLtlpl€aD€ntê oRC, torna públi"o p"'u conhecinento de quantos possam interessar que

fa!á realizar através do plegoeilo óficiul assessorado por sua Equ.ipe de Apoio, as 10:30 holas

do dia 30 de Dezembro ae íozz no endereÇo acüna i.ndicado, LicitaÇão na rnodalidade Pregão

PresencialrI"ooo34/2022.tipoÍnenorpleço,eofornecimentorealizadonaformaparceladaitudo
de acoxdo com estê in"t.*"nià ".. 

ot"ti'ât'"ia a Lei Eedêral n" 10'520' dê 17 de Julho de 2002

e subs idiarianente a Lei fàderal n" 8.666, de 21 de 'Tunho de 1993; Lei compleÍnentar no 123' de

l4deDezeÍnblode2o06;DecretoMunicipalnool6,delodeNovernbrode2006;elegIslaÇão
pertinente, consideradas us alteraçoes pàsteriores das referidas normas; conforme os critérios
e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor plopostl- p,1:::- CONTRATAÇÃO DE

E!.ÍpREsA pARÀ E6RNECIMENT6 ;;- piêei n ElpcuÇÃo DE sERvlÇos PÀr'A FRórÀ DE vEÍculos E MÁQUÍNAS

PESADAS DESTE MUNICIPÍO PAFÀ O EXERCÍCIO DE 2023.

1.0. DO OB.lErO
1.1.CONStitUi ObJEtO dA PICSENTE liCitAçãO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÃ EORNECIMENTO DE PEÇÀS E

ExECUÇÃo DE sERvrÇos pare inõíÀ'oe-veióüios e r.1Áourr1Ás PESADA5 DEsrE MUNrcrPro PÀRÀ o ExERcÍcro

DE 2023 ,

i . z . g" especificaÇões do obj eto ora licitado. encoDtran-se dêvidamente dêtalhadas no

correspondãnte Termo de Referência - Anexo Í deste Ínstrunento'
1.3.AcontrataÇâoacinaa.s_.-.ita,queseIáproces§adanostermosdestêinstlumentoÔonvocatório,
especificações- técnicas e informaÇôes complementares que o acompaoham' quaodo for o cãso'

j;:;i;i;;-;;; pera necessidade da devida efltlvaÇão de conpra para supri! demanda específica -
CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA pÀRÃ FORNECÍMENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO On SgnvrÇbs PARÀ FROTÀ DE VEÍCULOS

E MÁQUrNÀS PESADÀS DEST; MUNICrpro pÀR_A O EXERCÍCIO DE 2023 -' considerada oportuna e

inprêscindÍveIr bêm como relevante medida de interesse público; e ainda' pêla nêcessidade de

dêsenvolvirnento de ações continuadas para a promoçâo àe atividades pertinentes, vlsando à

maximização clos rêcursos em relaçáo aos objetivos programados' observadas as diletrizes e netâs

dêfinidas nas ferramentas de planejarnento aprovada§'
1.4.salienta-se que na referida c;ntrataÇão, não será concedido o tlatanento diferenciado e

simplificado para as llicroàmpresas e Bmpresas de lequeno Porte' nos termos das disposiÇões

contidas nos Àrts. 47 . 4ó;-J; lei cornptàenta r n' !23/2006, por estarem plesentes, isolada ou

s inuLtaneamente, u" slt,-,açoes pt""i"tá" nos incisos II e III' do Art' 49' do Ínesmo diploma

Iega1. Fica, no entaoto, """ág"i"oo 
a ME e Epp o tratanento diferenciado e slmplificado previsto

no" a"^ui" Artigos do Capltuf; v, seÇão I, da Lei n'' 723/06'

2.O.DO LOCÀ! E DÀTÀ E DÀ ü'{PU6NÀÇÃO DO EDITÀI
2.1.os enveLopes contenao a ààcurnentaçao relativa à ploposta de preços e,a habilitacáo para

exêcuÇão do objeto desta licitação, deverao ser entreques ao Pregoeiro até as 10:30 horas do

dia 30 de Dezenbro ae zozi, ,,á ár,au."ço constante do preànbulo deste instrumento. Neste nesno

Local, data e hgrário "".i'.u"fl'"0' 
a sessão púb1j'ca para abertura dos- referidos envelopes'

2.2.rnfornaÇões o, """rrrã"l..ntos 
sobre esta ticitação. se!âo prestados nos horários nornaia

de expediente: das OSIOO as 12:OO horas' E-nail:
l ic itacaornogei roG uol ' com. br/compras ' cotacoês 0outfook ' com'

2.3.Quarquer pessoa - 
"iaããiá- 

o'" ri"itante - poderá solicitar esclarecj'mentos' providências ou

impugnar o ato convocató.io à."tt certame, se nanifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro'

ulã-óZ taoi"l dias úteis antes da data fixada para recebirnento das propostas'

2.4.Caberá âo Pregoeiro, auxlliado pelos setores xesponsáveis pela elaboraÇão deste âto

convocatório e seus anexos, 
-J.;iJi. sotre a petiÇão no plazo dê até 24 (vintê e quatro) ho!âs'

considerado da data em que foi devidamente recebido o pedido'
ã. i. o-.."p."ti"a petlção se!á aprêsentada da seguintê forma:



3.0

3.1
3.1

3.1
3.2

2 . 5. 1. plotocolizando o original, nos horários de expediente acina indicados, exclusivamente no

seguj.nte endereÇo: Av. Presidênte ,Ioão Pessoa, 4? - Centro - Mogeilo - PB.

.DOS EI.EMENIOS PÀR,A IICITÀÇÃO
,Aos participantes, serão fornêcidos os seguintes elenentos:
.1.ÀNEXO Í - TERMO DE REEERÊNCrA - ESPECTETCÀÇÔES;

.2.ANEXO II - MODELOS DÊ DECLABÀÇÕES;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO DE REGULARIDADE . HÀBÍLITAÇÃO;

.4.ÀNEXO IV - M]NUTA DO CONTRÀTO.

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

.1.,funto ao Pregoeiro: gratuitamente; e

.2.Pel-os sites: www.mogeiro.pb'gov.br/licitacoes; wlr1^l.tce.pb.gov'br'

4. O.DO SUPORTE úEGâ'"
4.1.Esta licitaçáo reger-se-á pela Lei Federal n' 10.520, de 17 de Julho de 2002 e

subs idiariamente a Lêi Federal n" 8.656, de 21 de .runho de 1993; Lêi Comptementar n'123, de 14

de Dezembro de 2006, Decreto Municipal n' 016, de 1O de Novembro de 2006; e leqlslaÇão pertinente,
coosideradas aS alteraÇôes posteliores das referldas nornas i que ficam fazendo partes integrantes
deste instrumeoto, independente de transcxiÇão'

5. O. DO PRAZO E DOTÀÇÃO

5.1.0 prazo náximo para a execuÇâo do objeto oIa licitado, conforme suas caractêllsticas e as

necessidades do oRC, e que admite prolrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissão do Pêdido de conpra:

Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2.O fornecinento será executado de acordo con as especificaÇôes definidas no correspondente
Telno de ReferênciaL, anexo a este instlunento. Na hipótêsê do leferj.do terno não êstabelecer o

Iocal para a entrega, observada a demanda e oportunidade, easa será feita na sede do ORC ou em

uma da-s unidades adminis t rati.ra s, por e1e indiÇada, que compôe a sua estrutura operacional.
5.3.o prazo de vigência do correspondente contrato se!á determinado: até o fj"nal dÔ exelclcio
financéiro de 2023, con§iderado da data de sua assiDatura'
5.4.Asdespesasdecorlentesdoobjetodêstecertame,colrerãoporcontadaseguintedotaÇão:
n.árr"o" eróprios do Munictpio d-e l,logeiro: LEÍ 384/2022 02.616-GABINETB Do PREFEIT9 02'020-
sEc.DE ADMrNrsrRAcAo E pieNe.:aurrrô 02.03o-sEc.DE EDucAcÀo/ cULTURÃ, EsP. LAZER E TURrsMo

02030.12.361'1003.2013-MANUTENCAoDÀsÀTIVIDÀDESDoTRÀNsPoRlEEscolÀR02.04o.sEc.MUNICIPAI
DE SAUDE / EMS O2.O O_SEC. MUNICIPAL DE SÀUDE / EMS O2'O5O_SEC'DE ÀCAO SOCIAI / EMÀS 02'060_

SE.DE IND. COM. COMPRÀS E TRANSPORTES 02.O?O_SEC.ÀGRÍC.'MEÍO ÀMBIENTE' PESCÀ E PECU 02'O8O'SEC'DE

INDUST.CoMERcIoEINERÀESTRUTURA3.3.9o.39.0o'o0oUTRoSSERV'DETERC.PESSoAJURIDICA
3.3. 90.30. OO. OO MÀTERIAL DE CONSUMO

6.0.DÀS COI{DIÇôES DE PÀRT ICt PÀÇÃO

6.1.os proponentes que desejaiern participar deste certane deverão entregar ao Pregoeiro dois

ã""àfãpà" iechados indicandá, resiectiwamente, PROPS5TA DE PREÇOS e D6CUMENTAÇÃO, devidarnente

identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisltos de

rr.úiiii"ça., nos termos definidos neste instrumento convocatório'
6.2'ÀparticipaÇáonesteceltameéabertaaquaisquerinteressados,inclusiveasMicroemplesas,
Ernpresàs de Pêqueno Polte e Equj.parados, nos termos da 1êgislaÇão vigente'
ã.ã.nao poaeraó participar os interessados que se encontren sob o regime falinentar' empresas

""ti"nq"ir"" 
que-não funcionen no pais, nen aquel-es que tenharn sido declarados -inidôneos 

pa!a

licitar ou Çontratar con a ÀdministraÇão Púb1.ica ou que eslejam cumprindo a sançáo de suspensão

do direito de licitar e contratar Çon o oRC'

5.4.os licitantes que aeseiai"^ t"'iut seus envelopes Ploposta de Preços e DocumentaÇão via
postâI - com Aviso ãe neceblmento 7\R -, deverão remetê-Ios em tempo háblI ao endexeÇo constante

do preâIlüulo deste instrumento, aos cuidados do Plegoeir:o - Flaviano Clebson Araújo' Não sendo

Iigorosanênteobselvadasasexigênciasdesteitem,osrespectivosênvelopesnãoselãoaceitose
o íicitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certane'
6.5.Ouando obsêrvada a ocorrência da êntrega apenas dos eDvelopês iunto ao Pregoeiro' sem a

pêrnanênciàderepresentantecredenciadonarespectivasessãopública,ficarásubentendidoque
à Ii"lt"r]t" abdicou da fase de lancês verbais'
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio'

7.0.DÀ REPRESENTÀÇÃO E DO CREDENCIà}ÍENTO

7.1,o Iicitante deverá se ufre".ntut, para credenciamento junto ao Pregoeiro' quando fo! o caso'

através de um represêntante, con os documentos que o. credenciam a participar deste procedimento

Iicitatório, .iDclusive ao* poJtt" para forrnulaiâo. de ofêrtas e lances verbaig' cada licitante
credenciará apenas um ..p."'"L"1ã"t" que será o único. adnitido a intervi! nas fases do certane

na forma prevista neste insjr-Jme-ito, pãàLnao ser substituldo posteriornente por outrÔ dêvidamente

credenciado '
;-.r.;"r; o credencianento devê!ão set apresentados oa seguintes documêntos !

7.2.1.Tratando-se do representanle legaI: o instrumento cánstitutivo da enpresa na forna da Lei'
quando for o caso, deviclam.t'ft ttqi"Étuao no órgão cgmpêtente' no qual- estejan. expressos seus

;;;;;;"-;t; exeicer aireitos e as-sumir obrigaÇõês êm dêcorrência dê tar invêstidura;
?.2.2,Tratando-". d. p.ocu.ãot' 

-u-pto1;utuçáo por instrumento público ou partÍcular da qual

constên os necessários p";.;;"' p"à for^úf".- verbalnente Iances, negociar preÇos, firmar

declaraÇões, desistir o, "p-tu""ni"t 
as razões de recurso e praticar todos os demais atos



pertinentes ag celtarne; acompanhada do corxespondente j.nstrumento de constituiÇão da empresa,
quando for o caso. que conprove os poderes do mandànte para a outorga. Na hipótese de procuraÇão
seja particular dêv.!á sêr r€êonhêcida a f,ireâ eú êartório do r6sP€ctiv0 rignatário.
7.ã.3.o representante lega1 e o plocurador deverão ldentificar-se apresentando documento ofj.cial
que contenha foto.
i.3.fstes documentos deverão ser entlegues ao Pregoeiro - antes do início da sessão pública -
ero original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório conpetente, pelo Pregoeiro
ou neÍnbro da Equipe de ÀPoio.
?.4.A não apresentaÇão ou ainda a incorreÇão insanávet de qualquer dos documentos dê

credenciamento impedi!á a participaçáo ativa do representante do licitante no plesentê cêrtaÍne.
Esta ocorrência não inabilitará sumarianente o concorrente, apenas perderá o direito a

manifestax-se nas correspondentes fases do processo llcitatório' Para tantor o Pregoêiro receberá
regularnente do referidJ concorrente seus envelopes, declaraÇões e outros elementos necessários
à participação no certane, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
l.!,Uo rnoÀento de abertura da sessão pública, cada licitante, por interrnédio do seu represeDtante
devidamente credenciado entregará ao Pxegoeixo. em separado de qualquer dos envelopes, a segulnte
documentaÇão:
7 . 5. 1. DeclaraÇáo de ElabolaÇão Independente de Proposta - Anexo II'
7 . 5. 2. Declara;ão dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforne
modelo - Anexo lII; e
7 .5. 3 . Conprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3" da Lei 723/06, se for o

"""o, ""ndo 
considexâdo r0icroempresa ou empresa de pequeno porte e rêcebendo, poltanto,

tratamento diferenciado e simpiificando na forna definida pela legislaÇão vigente ' Ta1

comprovaÇão poderá ser feita através da aplesentaÇão de qualque! um dos seguintes documentos, a

criiério do licitante: a) declaraÇão expressa forÍnalmente assinada por profissional da área

contábi1, devidamente habilitado, b) certidão si-mpli-ficada enitida pela junta cornercial da sede

do licitante ou equivafente, na forma da legislação pertinente. À ausência da referida declaraÇão

ou cextidâo simplificaaa, apenas neste caso para cornprovaÇão do enquadlaÍnentô na forna da

legislaÇão vigenie, náo é sufj.ciente motivo paia a inabilitaÇão do licitante, apenas perderá.

duiante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplifi-cado dispensado a ME

ou EPP, plevistos na Lei 1231061
?.5.3.1.ô pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3', da Leí 8'666/93'
destinada a esclarecer se ; licitante é, de fato e de direito, considêrado rnicroernpresa ou

empresa de pequeno Porte.
:,ã.Ouando os envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão folem enviados vÍa postal' a

docurnentação relacionada nos itens 1,5,7,'1 .5.2 e 7.5.3 devêrá seI aPresentada dentro do envelope

Proposta de Preços '

8.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.4 proposta deve!á ser apresentada em

seguintes indicaÇôes no anverso:
01 (una) via, dentro de envefope lacrado, contendo as

PREEEITURÂ MUNICIPAÍ, DE MOGEIRO

PROPOSTÀ DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIÀL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00034 / 2022

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os seguintês elernentos I

S.2.Propostaelaboradaemconsonânciaconasespecificaçõesconstantesdestêinstrumêntoeseus
elenentos - Ànexo r -. en papel tinürado da enpresa, quando for o caso' assinada por seu

representante regaL, contendo' no correspondente itern cotado: discriminaÇão, marca e/ou rnodefo e

ou'tras caracteristicas se necessário, quantidade e valores unitário ê total expressos eIIt

al.garisÍIIos.
8,3.será cotado um ún1co preÇo para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decinais' lndicaÇão

em contrário está suieita a coireçáo observando-se os seguintes critérios:
8,3.1.Ealta de dígj.tos: sêrão acrescidos zelos;
8.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro díglto excedente mênor que 5' todo o êxcesso será

strpri*iao, caso cont-rário haverá o árredondarnenlo do dígito anterior para mais e os demaj.s itens
excedentes suPriÍnidos.
g,a.a qr"rrtiaãae mlnj'ma de unidades a ser cotada, por item' não devêrá ser inferiÔr a 100t da

estimativa detafhada aro aoaaa"fo.ra.rrte Termo de Referência - Ànexo r. DisposiÇãÔ em cont!álio
náo desclassifica automaticamente a proposta apena§ o lespectivo iten será desconsidelado'
A,s.À eropo"ta deverá ser redigida ern lingua portuguesa e em noeda nacional' êlâborada com

cLaÍezat sem al"ternativa", a."utu", emendas 
-e/ou entleLinhas' suas folhas rubricadas e a últina

datada e assinada p"ro ,""po""À"ái, con indicação: do valor total da proposta em algarismos,

dos prazos de êntrega ou "i"."iao, 
da§ condiÇÔes de pagamento' da sua validade.que nâo poderá

ser inferior a 60 dias. " o.rt.à" informaçÕes e observaÇôes pertinentes que o licitante julgar

necessárlas.
8.6.Existiodo discrepância entre o preÇo unitáxio e o valor total' resultado da nultiplicaçáo
ào piàç" unitário peia quantidade, o preÇo unitário prêvalecerá'
g.?.Fica estabêIecido que Àavendo divergência de preÇos unitállos para um Ínesmo produto ou

serviço, prevalecerá o de menor vafo!'
g.g,No caso de alteraÇão ,"..""a.iu da proposta fêita pelo Plegoeiro e sua- Equipe de Àpoio,

decorrente êxclusivamente de i.ncorreções ná unidade de rnedida utilizada, observada a devida

proporcionalidade, bern como-Ã ^urtipfit"ça" 
e/ou soma de valores' PrevaLecerá o valor colligido'



8.9.A náo indicação na proposta dos prãzos de entrega ou execuÇão, das condiÇões de pagamento

ou de sua validade, ficará subentendido que o licltante aceitou integralnente as disposiçóes do

ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinaçÔes nefe contj.das para as rêfêridas
exigências não sendo suficj"entê motivo para a desclassificaçâo da proposta.
8.1ó.É facultado ao Iicitante, apresentar a proposta no próprio Ínodelo fornecÍdo pelo ORC, desde
que esteja devidamente preenchido.
ti.tt.o pu.ti"ipante indicará a origem dos produtos ofertados. A eventual falta da referida
indicação náo desclassificará o licitante.
g,12.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposiÇÕes deste instrDmento.
B.13.Fica facultado ao l.icitante a aprêsentaÇão da proposta também em nidia, ou seja, em CD ou

PENDRIVE.

9.0
9.1

.DÀ EABTIITÀÇÀO

.os docurnentos necessários à habilitaÇão dos ficitantes, deverão se! âpresentados em 01 (una )

via, dentro de envelope lacrado, contendo as sequintes indicaçÓes no anverso:

PREEEITURÀ MUN]CIPÀL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIA], N..
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

00a34 / 2022

o ENVELOPE DocUMENTAÇÃo deverá conter os seguintes elementos:

9.2
. PESSOA .IURÍDICÀ:
.1.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pes§oa JurÍdica - CNP'I'

.2.prova de inscriÇão no Çadastro de contribuintes êstadual ou rnunicipal, relativo à sede do

Iicitante,
g.2.3,Ato con§titutivo, estatuto ou contrâto social-'em vigor, devidamente registrâdo, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades poI açÕes. aconpanhado de documentos

de eleiÇão de seus adaini§tradores. In§criÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretolia en exercício. Decreto de autorizaÇão, em se trataodo de enpresa

ou s'ociedade e!trangeira en funcionanento no País, ê ato de legi§tIo ou autorizaÇão pala

funcionamento expedido pelo órgão coÍnpetente, quando a atividade assim o exiqir' Registro
comercial, no caso de empresa individual, Estas exigências não se aplicaÍn ao licitante que,

quanao aa etapa de credeniiamento no certame, já teoha apresêntado de forma requlàl nos termos

áo p."""nt" instrumento coovocatório. a referida documentação solicitada neste subitem'
g.2.a.ea1ançopatrimonj.aledemonstraÇÔe§contábeisdoúltimoexerclciosocial.jáexiglveise
apresentado; nà fo. " da Iei, con indicaÇâo das pági-nas colrespondentes do livro diário em que

omesmoseencontra,bemcomoapresentaÇãodoscompetente§teunosdeabertulaeencelramento,
is"i.,uaos por profissional habiiitado e devidamente registrados na junta comercial competente.

vedada a lua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa

constitulda há menos de um âno, ou aquela que ainda não tenha reali.zado o fechâmênto do seu

ptir.ir. ano de existência no prazo legar. pàaerá apr€sentar o Balaço de Àbertura assinado por

profissional habilitado e devidanente registrado na junta comerciâI competente'
9.2.5'RegularidadeparaconaEazendaFederal-cextidãoNegativadeDébitosRêlativosaos
Tributos Eederais e à Divida Ativa da União.
9.2.6.CertidóesnegativasdasEazendasEstadualeMunicipaldasededolicitante,ououtro
equivalente, na forma da Iei.
9 . 2 . I . Cornprovaçâo de regularidade rel'ativa ao Eundo dê Garantia por Tempo de SelviÇo - fGTs'

ápr.""ntu.,ao o respectivo certificado de Regularidade fornecida pera caixa Econômica Fedexal.
g,Z.g.pror" de inexistência de débitos ioadiürplidos perante a .Tustiça do Trabalho, nediante a

apresentaÇão de certidão Negativa de Débitos irabalhistas CNDT, nos termos do Tltulo VII-A da

Consolj.dação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei no 5'452' de 1'de maio de 1943'

g. z , g. o""i"tuçao do licitante: àe 
-cunprinénto do disposto no Àrt' 7" Inciso xxxIII' da

constituiÇão Fedelar _ t t. ii, tnciso v, da Lei g.666lg3; dê supervenj-ência de fato j.mpeditivo

nà qr" ai, !espeito à partlcipaÇão na licitaÇão; e de submeter-se a todas as cIáusulas e

cànaiç0"" do prásente initrumento convocàtólio, conforne nodêlo - Ànexo 1r'
9,2.1O.Certidão negativa de faIêncj.a ou concoldata expedida pêIo distribuidor da sede do

licitaote, no náximo 3O (trinta) dias da data plevista paxa abertura das plopostas'
9.2.11.conprovaçãodecapacidâdededesêmpenhoanteriolsatisfatório,deatividadeiqualou
assemelhada ao objeto aa tlcitaçao, feita àtravés de atestado fornecido por pessoa Jurldica de

dirêito púbtico ou Pr ivado.
g.2.72.A7vatá de locaLização e funcionamento e/ou declaraÇáo da Prefeitura do 1ocal da sedê da

!.iI!na, infornando que a mesna funciona no endereÇo nencionado ngs documentos '

9.3.Os documento§ de HabilitaÇão deverão ser organizados na ordem descrj'ta neste lnstrumento'

!rãceaiao" por um indice coiiesponae'''te, podenáo ser apresentados em original' po! qualquer

;;;;;";" de cópia autenticada por cartório competente' pelo Pregoeiro ou mêÍrbro da Equipe de

ã;;i; 
"* 

publlcação u* Otqáo àa imprensa oficial' quaodo for o caso' Estando perfeitanente

]êgíveis,semconterborrÕea,t""otu".emendasouentxefinhâs'dêntlodoprazodevalidade'e
encerradosêmenvelopedevidamentelacladoeindevassáve1'Polselapenas.umaformalidadeque
visa facilitar os trabalhos, a ausência do rêferido lndice não inabilitará o licitante'
9.4,4 falta de qualquer documento exigido, o seu vencimênto' a ausência das cópias devidamente

autenticadas ou das vias o.iqi.rui" par-a autenticação pelo Pregoeiro ou menblo da Equipe de Àpoio

ou da publicação en órgáo oa- imprensa oficj-a1, a aplesentaÇão de documentos de habilitaÇão fora



do envelope especlfico, tornará o respectivo licitante inabilitado. ouando o dôcümênto for
obtido via Internet sua legalidade será conprovada nos endereÇos elet!Ônicos correspondentes.
poderá ser utitizada. a critério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para conprovaÇão da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante,
quando for o caso.

10. o.DO CRIIERIO PÀRA,rULGÀltlENTO
10.1.Na seleÇão inicial das propostas para identificaÇâo dê quais irão passar a fasê de lances
verbais e na classificacâo final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considelado o clitério de menor preço aplêsentado para o

correspondente item.
10,2.Hãvendo igualdade de valorês entre duas ou nais propostas escritas, e após obedêcido o

disposto no Art. 3', § 2", da Let 8.666/93, a cLassificaÇão inicial para a fasê de lances
vêrbais, se fará através de §orteio.
10.3-Na presente licitaÇão - fase de lances -, será assegurada como critério de dêsempate,
preferência de contrataÇão para a§ micloempresas e emple§as de pequeno polte'
i0.4.puru êfeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas

situações en que as plopostas apresentadas pelas microempresas e enpresas de pequeno porte sejan
iguais ou até 05t (cinco por cento) superiores ao mê1hor preço'
1ó.5.Ocorrendo a situaÇão de empate - fase de lances - conforme acima definida. proceder-se-á
da seguinte forma:
l0.5.l.Amicroempresaouemplesadepequenoportenalsbenclassificadaseláconvocadapala
apresentar nova proposta no náxirno de 05 (cinco) ninutos após o encerlamento dos lances' sob

pena de prêclusão
10.5,2.Náo ocorrendo a contratação da nicroempresa ou empresa de pequeno porte. nâ forma do item
antêrio!, serão convocadas as denais remanescentes que pol ventula se enquadlem na situaçâo de

empate acima definida, Da ordem de cl'assificaÇão, para exerclcio do nesÍno direitoi
ro.s.s.r.ro caso de equivalência de valores aplesentados pelas rnicroempresas e enp!êsas de pequeno

porte que se encont;en no intervalo estabelecido como Situação de empate, será realizado sorteio
àntre átas para quê se identífique aquela que pxineilo poderá apresentar melhor ofelta'
10.6.Na hipótese dê nâo-contrataçao nts ternos aciÍna previstos, em que foi observada a situaÇão

de empate e assegurado o tratanento diferenciado a microempresa e enpresa de pequeno polte, o

oÀ1"tà fi"it"ao ;rá adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certarne'

1o'?.AsituaÇãodeeÍnpate-fasedelances-,nafolmaacimadefinida,somenteseaplicará
luu.rao " 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada po! microempresa Ou empresa de pequeno

porte.

11. O.DA ORDEM DOS TRâBÀIITOS
11.1.para o recebinento dos envê1opes e inlcio dos tlabalhos §eIá obselvada uma tolerâncla de

iS (quinze) minutos após o horáriá fixado' Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes'

nenhum outro será aceito.
11,2.Dec1alada aberta à sessão pública pelo Pregoêiro, será efetuado o devido clêdenciamênto

dôs interessados. somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante'
podêndo, no entanto, ser assi§tida po! qualquer pessoa que ae interessar'
it,3.o r',ao comparec j"lrento do represãntanie ae quátquer dos licitantes não iÍrpedirá a efetivaÇão
ãa .euniao, 

""rrdo 
qr", a sirnples participaçáo nêste celtame implica na total aceitação de todas

as condiÇões estabelecidas neste Instrumento Convocatório e aeus anexos'

11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para ã apresentação de documentaÇão e/ou

substituição dos envelopes ou de q.,alquut eleÃento eiigiOo e não apresentado na reunião destinada

ao recebimento das propostas de preÇos'
ii.S.ó ea"go.l.o recebãrá de cadà representante os envêlopes Proposta dê PleÇos e DocunentaÇão

e a declaráção, sepalada de qualquei dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenanente os

requisitos de habilitaÇáo.
ll.6.PosteriormenteabriráosenvelopesPropostasdePleços,rubricaráoseuconteúdojuntamente
"ã^ " "r" 

Equipe de epoiá, confetindo-as quanto à validade e cunprimento das exigências

constantes no instrumento convocatório e soli;itará dos licitantes que examinern a documentaÇão

neles contidas.
11.?.Plo§seguindo os trabalhos, o PlegoelIo analisará os documentos e as obselvaÇÔes polventura

formuladaspeloslicltantes,dando-Ihesciência,emseguida,daclassificâçãoinj.cial,indicando
a proposta de menor preço e aqueLas em valores sucessivo§ e superiores em até dez por cento'

relativaÍnente à de menor ,r"foi, pur" cada item cotado. Entretanto. se assün julgar necessário,
poderá divulgar o lêsultado numa nova reunião'
11.g.Não havêndo para cada item licitado pelo menos três proposta§ nas condições acima definidas,
seráo classificada§ as ^"lho."" 

propostas sub§equentes' até o máxino de três' quaisquer que

sêjam os PreÇos oferecidos.
11.9.8m seguida, será dado inlcio à etapa de aplesentaÇão de lance§ verbais p-e1os representantes

doslicitantesinicialnenteclassifi-cados,quedêve!ãoserfornuladosdeformasucessiva,en
valores distintos " dec."scãr,tes, a purtir'ao autor da ploposta de maior !r€Ço' sêrão realizadas

tantas rodadas a" t"n..r--.rãifais'quantas se fizerÀm necessárias. Esta etapa poderá ser

interrompida, marcando-se uma nova sássáo púb1ica para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos Iances com valores irrisôrios' lnconpativeis com o valor orÇado' e

deverão ser efetuactos "^ "niàuà" 
monetária nacional. À desistência em apresêntar lancê verbal,

quando convidado pero eregáeirã, impricara Da exclusão do licitante apenas da etapa de lances

verbaj.s para o coltesponctênte item cotado e na maoutenção do último prego aPresentado, para

efeito de classificaÇão flnal da§ propostas'



11.11.DecIârada ence!rada a etapa competitiva e ordenadas às plopostas, o Pregoeiro exaninará a

aceitabilidade dâ prj-neira classificada, quanto ao objeto e va1or, decj"dindo motivadamente a

11,12.Sendo acej.tável a proposta de menor preÇo, será aberto o ênvelope contendo a docunentaÇão
de habilitação somente do licitante que a tiver fgrmulado, para confirmaÇão das suas condj.Çôes
habilitatórias. Constatado o atendinento pleno das exigência§ fixadas no instrumento
convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-1he adjudicado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fasê recursaL, quando for o caso.
11.13.sê a oferta não for aceitáveI ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o pregoeiro examinará as ofertas subsequêntes, na ordeÍn de classificaÇâo. verificando a aua

aceitabj.tidade e proÇedendo à habilitaÇão do proponente, e assin s uces s ivarnente, até a apuraÇão
de uma proposta que atenda as disposiÇões do instlumento convocatório.
11.14,Da reunj-áo lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serâo regi§tradas todas as ocorrências
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentês'
11.15.8m decorrência da Lei complemenLax 723/06, a comprovação de regufalidade fiscal e

trabalhista das micloempresas e empresas de pequeno portê somente seIá exigida para efei-to de

assinatura do contrato, observando-se o segui-nte procedimento:
11.15,1,À§ nicxoempresas ê ernpxesas de pequeno porte, por ocasião da palticipação nesta
licitaÇão, deverão apresentar toda a documentação exigida para conprovaÇâo de !egularj.dade
fiscal e trabalhj.sta, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de

Habil-itaçâo e integrantes do envelope Documentaçâo, nesmo que esta apresente alquma restliçào;
11.15.2.Havendo alguma restriÇãO na cqmpxovaÇâo da regulalidade fiscal e trabalhista, seIá
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias útêis, cujo terno inicj.al corresponderá ao momento em que

o tj-citante for dêclar:ado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a crltélio do oRc, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do déblto, e emissão dâs eventuais

""itidô"" 
negativas ou positivas com efeito de certidáo negativai

11.15.3.A nãã-regularizàção da documentaÇão. no prazo acima previsto, i.mplicará decadência do

direito à contrataÇão, sen prejulzo das sançÕes plevistas no Art. 81", da Lei 8.665,/93. aendo

facuftado ao ORC convoca! os licitantes remanescentes, na orden de classificaÇão. pâlâ àssinatura
do contrato, ou rêvogar a licitaÇáo.
11,16.0§ documentos apresentados pelos Iicitantes no cledenciamento e os elenentÔs constantes
dos envelopes Ploposta de PreÇos " Do"o."ntrção que foren abertos. serão retidos pelo Pxegoeiro
e anexados aos autos do processo, No mesno contexto, o envelope Documentaçáo, ainda Lacrado, do

licitante desclassificado ou que não fogrou êxito na etapa competitiva que não fox retirado por

seu representante legal no p!àzo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaÇão do

plesente certane, será sumarianeote destruido.

12.O.DO CRÍEÉRIO DE ÀCEIÍÀBILIDÂDE DE PREÇOS

12,1.Haveodo proposta ou Lance vencedor corn valoI pala o respectivo item relacionado no Anexo I
- Termo de Refe!ência - EspecificaÇões, na coluna código:
12.1.1.Com indÍcios que conduzan á una presunÇão relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666i%, em tal situaçáo, não sendo posslvel a j-medlata

confirmação. podêrá sêr dada ao licitantê a oportunidadê de dêmonstlal a sua exequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprova! a viabilidade dos preÇosr

conforne parâmetros do rnesmo Àrt. 48, 1I, sob pena de desconsideraÇâo do item'
12.2.Sa1i;nta-se que tais ocorrênciâs não desclassificam autornaticanente a proposta, quando for
o caso. apenas o iten colrespondente.

13.0.DOS RECT RSOS

L3.1,Declarado o vencedo!, qualquer licitante poderá Ínanife§tar j"nediata e motivadarnente a

intenÇão de recorre!, observa;do-se o disposto no Art' 4o, Inciso xvÍII' da Lei 10'520'/02'
13 . 2 . o aÇolhimento do lecurso ilnportará a invalidaÇáo apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitanento.
13.3.À falta de manifestaÇão inediata e motivada do ticitante inportará a decadêocia do direito
de recurso e a adjudicaÇáo do objeto da licitaÇão pelo Pregoeiro ao vencedor'
13.4.Decj.didos os !êculsos, a áutoridade superior do oRc fará a adjudicaÇão do objeto da

licitação ao proponente vencedor.
i:.s.0'r."r."à s;rá dirigido à autoridade superior do oRc, pox interrnédio do Pregoeiro, devendo

ser protocotizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12!00 horas'
excl;sj-vanente no seguinte endereÇo: Av. Presidente João Pêssoa, 4? - centro - Mogeiro - PB'

1' . O.DÀ HOMOLOGÀÇÃO E ÀD.'Í'DICÀÇÃO
14'l.concluldoafasecompetitiva,ordenadaàsplopostasapresentadas.analisadaadocumentaÇão
de habilltação e observados os recursos porvenaura interpost.s na folrna da legislaÇão viqente.
ã- praáo" Iro ' 

"*itira 
relat6rio conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certane, lêmetendo-o a

autoridadesuperio!dooRC,juntamentecomosêlenentosconstj.tutivo§doplocesso,necessáIios
à Adjudj-caÇão e Homologaçâo da rêspectiva licitaÇão, quando for o caso'
14.2.4 autoridade superior do oRõ poderá. no entanto'l teDdo en vista senprê a defesa dos

interesses do ORC, discordar e delxar dê homologar, total ou parcialmenter o resultado
ãfr."".rtuao pêfo pregoeiro, revogar ou considerar nula a Lici-taÇão, desde que apresente a devida

ilndamentaçaã exigidà pela 1egisiaçao vigente. resquardadoa os dirêitos dos licitantes.

15.O.DO CONTR,ATO

15 , 1. Apôs a homologaÇão Pela
deotro do Plâzo de 05 (cj"nco)

autorj-dade srlperior do ORC, o

dias consecutivos da data de
adjudicatário será convocado para.

recêbimênto da notificaÇão, ass inar



o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade con as nodal"idades permitidas
pela ;ei 8.666/93, pode;do o mesmo sofrer alteraÇôes noa termos definidos pela rêferida norna.
rs.z.uao atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocolrendo esta dentlo do prazo de

validade de sua proposta. o licitante perderá todos os direitos que polventura tenhâ obtido como

vencêdor da licitaçáo.
15,3.É pernitido ao oRC, nO caso do Iicitante vencedor não conpalecel para assinatura do contlato
no pra;o e condiÇôes estabelecidos, convoca! os licitantes remane§centes, na ôrden de

clasiificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor'
15.4.O contrato que eve,ltualmente venha a ser assinado pelo licitante vêncedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acoldo êntre as

partes, nos casos previitos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, confosne o disposto
;os Àrts, 't'1 ,'iB e ?9, todos da Lei 8.666193; e realizado na forma de fornecimeoto parcelada'
15.5.O Contratado flca Obrigado a acej.tar, nas mesmas condições contratuais, os acléscimos ou

supressÕes que se fizeren ,'tá" 
"o^pa"", 

até o respectivo limite fixado no Àrt' 65' § 1'da 1ei
g.666/93. Nenhun acréscirno ou suprássão poderá exceder o limite estabeleÇido, salvo as supxessões

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes'

15. O.DÀS SÀNÇóES àDMrNr srRÀlnrAs
16.1.Quem, ctnvocado dentro do prazo de vati'dade da sua proposta' não celebrar o contrato'
deixar de entregar ou "pa"""nt"t 

documentaÇão falsa exigida para o certame' ensejar o

retardamento da execução de seu objeto, não mantive' a proposta' falhar ou frauda! na execuÇão

do contrato, comportar-se de modo iiidôneo, declarar informaÇões falsas ou coneter flaude fiscal,
garantido o direito à ampla defêsa, ficar:á impedido de licitar ê contlatar com a união, Estados,

Distrito Federal ou Municipios e, será descràdenciado do sister1a de cadastramentÔ unificado de

Eornecedores sIcAE dO GOvexno Eederal e de §istemas semelhantes mantidos pol Estados, Distlito
Eederal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) ano§, sem prejulzo das muLtas previstas
neste Edital e das demais cominaçôes Legais'
16.2,À reeusa injusta em oei"ài ae cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, suieitará
o Contratado, qarantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos-Arts' 86 e 8?'

da Lei 8.666/93; a - advertência; b - multa de nora de O'5t (zero vlrgul"a cinco por cento)

.pfi""a" sobre o valor do contrato pox dia de atraso na entrega' no inÍcio ou na exêcuÇão do

objeto ora contratado; . - ^,]ft" ae iOt (aez Por cento) aobre o valor contratado Pela inexecuÇão

total ou parci-at do contrato; d - s imúltaneanente, qualquer das penalidâdes cablveis
fundanentadàs na Lei 8.666/93 e na Lei LA'520/02'
16,3.Se o valor da nutta ou indenizaÇão devida não for lecofhido no prazo de 15 (quinze) dias

apósacoÍnunicaÇãoaocontrataao,seráautomaticamentedescontadodaPrüneirapalcelado
pãq"*"r,to a que o Contlatado vier a fazer jus, acrescido de iuros moratóxios dê 1t (uln por

".ito) "o 
mês, ou, quando fo! o caso, cobrado iudicialnente'

16.4.Apósaap1lcaÇãodequaisquexdaspenalidadesprevistas'realizar-se-áconunicaÇãoescrita
ao contratado, e pubLicado ""- i,np."""u ãti"1"t, exciuldas as penalidadês de advertência e multa

de rnora quando for o caso, constàndo o fundamento legal da punição' informando ainda que o fato

será registrado e publicado no cadastro correspoodente'

1?.0.DÀ COMPROTTÀÇÃo DE EXECITÇ.ÉO E RECEBTLEI{TO DO OB'IETO

1?.l.Executada a presente contratação e observadas as condiçÕês

pactuadas, os protedirnentos e prazos para rêcebe!-o.-s-eu objeto
àaso, à aisposiÇões dos Arts. 73 a 76, da Lei 8'666/93'

de
pelo

18. O.DO PÀGÀI.IBNTO
18,1.0 pagaroento se!á realizado nediante processo regular e en observância às normas e

Drocedimentos adotados p"r;-oRc, aà sequintà naneirai Patu ototret no prazo de tri'nta diâs'

tont"do" do período de adimplemento
18.2.O desembolso máximo dJ-;;;;;;; nâo será superior ao varor do respectivo adimplemento, de

acoldo com o cronograma up.o,,aao, quando for o câso, e senpre em conformidade com â

disponibilidade de recursos financêiros '
18.3.Nenhunvâlorserápagoaocontlatadoenquantopendentedeliquidaçáoqualquerobrigação
financêira que the for i^pã"t", 

-u^ 
"itt'a" dá penatiaaae ou inadimplência' a qual poderá ser

conpensada com o paganento pendente, sem que isso qere direito a acréscimo de qualquer natureza'

18.4,Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos tennos deste instlumento' e desde que o

Contratado não tenha concolrido de alguma forma pala o âtlaso, será admitida a compensação

financeira, devida desde a data limite flxada pala o pagamento até a data correspondente ao

efetivo pagamênto aa parcela. ô" tntttgo" Inotuiótio" devidos em razão do atlaso oo pagamento

"ãrÀo 
.ui"ífuaos corn utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x 1' onde: EM = encargos

moratórios; N = número a" Ji"" "nt." 
a áata prevista para o pagamento e .a do efetivo paganento;

vp = valor da parcela " "".-p"q., 
e t:1nàice de c,onpensaçáo financeira, assin apurado: I =

irx . root + 365. sendo 111 =' p-qrcentual do ÍpcÀ-fBGE acunulado nos últj.mos doze meses ou, na

sua falta, um novo índice uaotiaã ptio Governo.Federal que o substitua' Na.hipótesê do referido
índice estabelecido parâ a conpensaÇão fj-nanceira venha a §er êxtinto ou de qualquer foma náo

possa nais ser utilizado, "ãiã 
uaoiuao, em substituição, o que vie! a ser determinado pela

leqislaÇão entáo em vigor.

adlmpLemento das
ORC obêdeceráo,

obrigaÇões
conforne o

19. O.DO REÀi'USTÀMENTO
ió.i.ó" pt.ço" contratados são fixos e irreajustáveis no plazo de um ano'

19.2.Dent!o do prazo a" "igÀ"ti" do contrat-o e mediante sol-icitação do contratado'

;áà;;ã;';;i..; ieajuste apói o interresno dê um ano' na nesna proporção da variaÇâo
os preÇos

vêrificada



no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-Se por base O mês de apresentação da respectiva ploposta,
exclusivamente para as obrigaçÔes iniciadas e conclulda§ após a ocorrêncla da anualidade,
19.3,Nos reajusaes subsequentês ao primeiro, o interregno minirno de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do ú1tü[o reaju§te'
19,4.No caso de âtraso ou não divulgaÇão do índice de reajustamento, o contratante pagará ao

cont!atado a importância ca1cu1âda pela última valiaÇão conhecida, liquidando a diferença
correspondente iao logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigado a

aprese;tar memória de cálculo refeiente ao reajustamento de preÇos do valor remânescente, sempre

que este ocorrer.
i9.S.U"" aferiÇÕes finais, o lndice utilizado para reajuste se!á, obligatorianente, o definitivo'
19.6.Caso o indice estabelecido para rêaiustamento venha a ser extinto ou de qualquer folma não

possa mais sêr utilizado, será adotado, em substituiçâo, o quê viel a ser dêterninado pela
legislaÇáo então em vigor.
19l7.lra ausência de pràvisáo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo indice
oficial, para reajustamento do axeço do valor xêmanescente, por meio de terno aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser realj"zado por apostilanento'

20.O.DÀS DTSPOSTçôES GEE"AIS

20.1.Não 5erá devida aos ploponentes pela elaborêÇão ê/ou aplesentaÇão de docunentaçáo xelativa
ao certane, qualquer tipo de indenizaÇão'
2O.2.Nenhuma pes;oa flsica, ainda que credenciada por procuraÇão 1egal' podetá representar mais

de uma Lici-tante.
20.3.4 presente licitaÇâo sornente poderá vir a ser revogada por razÔes de interesse público
decorrente de fato superveDiente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por

ilegalidade. de oflció ou por provocaÇão de telceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundanentado.
ãO.a.C""o as datas plevistas para a realizaÇão dos eventos da presente licitaÇão sejam declaradas

feriado e não havendo ratificaÇão da convocação, flcam transferidos automaticanente pala o

primeiro dia útil subsequente, no mesno local e hora anteriormente previstos'
ãõ.i.ó onc po! conveniência administrâtiva ou técnica, se reserva no dlreito de paralisar a

qualquer tenpo a execução da contrataÇão, cientificando devidanente o Contratado'
20.6.Decairá do direito de inpugnar perante o oRC nos termos do presente instrumento' aquele

que, tendo-o aceitado sem otj;Ção, venha a apresentar, depois do julgamento' falhas ou

i.ráquiuria"a." que o viciaram nlpót""" em que ta1 cornunicado não terá efeito de recurso'
ZO.f.llos valore§ aplesentados p;Ios licitantes, já dêvêrão estar incluldos os custos com

aquisiÇão de materiá], não-de-obra utilizada, impostos, encargos' fretes e outros que venham a

incidir sobre os respectivos pxeÇos.
20.B.AsdúvidassurqidasapósaapresentaÇãoda§propostaseoscasosomissosnesteinstrumento'
ficarão únj"ca e exclusivarnente s;jeitos a intelprêtaÇâo do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superior do oRcl em qualquer fase da licitação, a promoção de dillgência
destinada a êsclarecer ou a conplêmentar a instruÇão do processo'
2O.g.pur^ dirinir controvérsias decorrentes deste certame' excluÍdo qualque! outro' o foro

Çornpetente é o da Comalca de rtabaiana.

Mogej.ro - PB, 14 de Dezembro de 2022,

EI,AVIANO CLEBSON A.RÀ

Pregoeiro oficial
úJo



ESTÀDO DÀ
PREFEITURA MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERI.'ÀNENTE DE LICÍTÀÇÃO

ÀNEXO I - PREêÀO PRESENCIAI, N" OOO34/2022

TER]'íO DE REFERÊNCIA _ ESPECIFICÀÇÕES

1.0. DO OB,lElO
1.1.constitui objeto desta licitação: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ FoRNECIMENTO DE PEÇAS E

ExncuÇÃo DB sERvúos PAxÀ FRorÀ DE vBÍculos E MÁourNAs PESADAS DEsrE MUNrcrPro PARÀ o ExEBcÍcÍo
DE 2023 .

2.0..rusrrErcÀTrvA
2 . 1 . Considerando as necessidades do oRC. tem o plesente termo a finalldade de definir,
e adêquadaÍnênte, o§ procedimentos necessários para viabilÍzal a contratação em teIã.
2.2.Às calactellsticas e especificações do obieto ora licitado sãoi

técni ca

OUÀNTIDÀDEI'NIDÀDEDIIGO
1UNDE)2 o1o / MoD.UÍ.ANCIÀ MASTERRÀMB ROTÀN EAB. 2oro ús place NQr9585/PB (sÀ

1
UND

2 rBUS VOT,KSÍiÀGEN, 15.190 EOD ESCOLAR HD E 2012 / úoD. 2472 DE PÀ8.
FG913 4 /PB lEDUCAÇÃO)

UND
3 IBUS VOLKSWAGEN, 15.190 EOD E.S.ORE FAã: 2012 / MoD. 2oL2 De P

EC5146/PB (EDUCAÇÃO)
UNDrBUS VO],KSWÀGEN, 15.190 EOD

o(9H1?/PB (EDUCÀÇÃo)

MOD. 2011 DEE.I{D ORE EAB. 2O1O4

UND 1
5 )sú1e rÀ.g. 1996 / MoD. 1997 DE P1ÀcÀ 14,íYo1B9/PB (EIBUS FORD,

UND 1?0c16 EAB. 2010 / MoD 2011 DE PIACA N0J5558/
(EDUCAÇÃo)

BUS ]VECO, CITYCLASS6

UNDrsus }.1por,o, vorARE v8L 4X4 EO EAB' 201? DE PLACA QFGOO63/P2017 / \10D.
( EDUCAÇÃO)

-7

UNDNIBUS MPOIO, VOI,ÀRE V8L EO EAB. 2012 / !{0D. 2013 DE PrÀCÀ ocE7190 /P
(EDUCAÇÃO)

UNDIBUS MPO],O, VOÍ,ARN V8], ESC FAB.2009 / MOD,2010
(E

DE PlÀCA MOK9O92 /P

UND]BUS ]VECO, CITYCLASS 70C16 EÀB. MOD. 2010 DE PLÀCA NQr9070/2A09 /lCRO?
(E

10

UNDEO FAB. 2012 / MOD. 2013 DE PVOLÀRE V8I, 4X4ICRO? IBUS MPO],O,

Fo72olpB (EDUcAÇÁo)
11

UNDEÀ8. 2013 / MOD. 201414000 I]E PI,ÀCÀ OGÀ9797l
( INEBÀESTRUTURA)

AGRÀLE,72

UND4400P? 6X4 rAB. 2012 / MOD. 2013 DE PTÀCÀ OGD?977ÀÇÀMBA INTERNACIONÀL,
( lNEBÂESTRUTURÀ)

13

1UNDIPA INTERNACIONAL, 44AOP-1 P2014 DE P1ACA ocE77176X4 EAB. 2013 / MOD,

( INFAÀESTRUTURÀ)
14

UND
15 rú. 2o1o / MoD. 2o1o DE PBROS MIX ESOCICLETA HONDÀ, NXR 150

9815/PB IÀGR]CUI,TURÀ)
UND

16 ocrôr,rre HoNDÀ, NxR125 BRos KS rAB. oo4 DE P],ÀCÀ l.lMll9365/2003 / MOD. 2

(SAÚDE)
UNDPB2013 DE PIÀCA OEYO323EÀ8. 2 013 / MOD.EIÀT STIGDA, ADVENTURX CDt'l

DE)RD XÂ, 2018 DE PÍ,ACA QSD?1 98 /PB (SSE 1.0 BÀ B FÀ8. 2018 / MOD18
3UND

19 3 (t!êS) NISSÀN, MARCH

sr38 80 /PB E QSE9139/PB
10 SV FAB
(SAúDE)

PLACAS QSE391O/PB,2018 / MOD. 2019 DE

UNDDE)2 019 DE P],ACA OSE43 39 /PBMERCEDES?BENZ FÀ8. 2018 / MOD2A
UNDrAB. 2013 / MOD. 2014 DE PSÀVEIRO MODIFÍCAR AB1U CIA VOT,KSVIAGEN,

GDs747/PB (SAÚDE)
21

UNDEIÀT, EIOR MOD]TICAR EÀB. Pl,ÀcÀ 0s85669/P2 018 / MOD. 2019 DE

(sÀúDE)
INHONETE22

UNDsoc rÀr )1
-1

4 ?B (13 Dt ?E LACÀ2 QSA5MO DaI02S EABENTRO I RCROI23
1UND(s DE)

LKSIIAGEN AMAROK, cD 4X4 S EAB. 2015 / MOD. 2 016 DE PIACÀ OFB1831 /PB
24

UND
TRÀTORES NEW !{OLI,ÀND, T!85E (ÍNEBÀÉSTRUTURÀ)3 (três)

UND
TRÀTORES JOITN DEERE, 508 5E ( ÍNERÀÉSTRUTÚBÀ)2 (DOrS)26

UNDõtrvrr,looaa PATRoL cAsE, 8 458 ( INFRÀESIRUTURÂ )21
UND

IVELADOBÀ PATROL CÀTERPItLÀR, 12OK ( INFBÀESTRUTÚRÀ)28
UND

29 CÀRREGÀDEIBÀ HYUNDÀI, rTI,74 O?9S ( ÍNEBÀESTRUTURÀ)
UND

30 416EiÀoÉscnvaorrne cATERPTI-LAR, ( iNÉRÀESTRUTUBÂ)
UND

iioEscÀvADETRA RoNDoN, RX4O68 ( IN EBÀESTRUTURA)31
UND

32 2 (duas) GBÀDES ARÀDOBÀ 16 DISC PlCCTN (INFRAESTRUTURÀ)OS,
UND

RÀDE iÁiu ( rN FRÀESTRUTURÀ )ÁRÀDoRÂ 16 Drscos,33
TATU ( ÍNF'BÂESTRUTUBÀ)RÀóE ÀBÀDoFÀ 14 Drscos,34

-ú

UND



35 CÜLOS DE PÀSSEIO HOMEM/I,IORA 300

36 PREST DE SERVI EM ME ICÀ PARÂ OS VE CULOS UT]I,IT IOS ITOMEM / TlOBÂ 300

31 ffiAPARÀAs ÍÉfcur,os r4Ébiô§ t ôNreus HOMEM / I,IORÀ 600

38 PRESTÀCÃO DE SERVIÇO EU MECÂNÍCA PARÀ

Nacionaig e rnternacionais) '
os vEÍcuros PEsADos (caminhões HOMÊM/HORÀ 600

39 ST DE SERVIÇO EM ICA PARA OS INÀS PESÀDAS, TFÀTORES

UINÀS ÀGRICoLAS {Pá carrêgadeira, Pâtro1, Retroescavadelra,
toDiveladora e Tratotês diverso§ )

HOMEM/HORÀ 600

60040 ST DE SERVIÇO EM EI TRICÀ PÀRÀ OS VE CULOS DE PASSEIO/UTIÍ,IT os,
rBús, vEÍcul,os MÉDro, MÁQUÍNAS PESÀDAS E TRÀTORES

HOMEM/HORÀ

HOMEM/IlOB.A 60041 PREST DE SERVIÇO DE I,ANTERNAGEM E

ôNIBUS, vEÍcul,os MÉDro,
PI NTURÀ

MÁQUTNAS

PARÀ os vEÍcuros DE PÀssEro
PESADÀS E TRÂTORXS/urrr,ÍTÁR1os,

lit! 200042 REST DE s .RVI Ç 0 E BEBOQUE PÀRA OS VE CUI,OS DE PÀSSEIO/UTILIT OS

REST DE SERV]ÇO DE REBOOUE/GUlNCHÔ PÀRÂ NIBUS, VE CULOS M DIO

ESÀDOS,TRÀTORES E MÀQUINÀS AGRICOLAS (Pá carregadêlla, Pâtro1,
troescavadeira. Motoniveladora e Tratores diversos) .

P RE S TÀÇÀ0 DE SERVIÇO EM CAPOTÀRI BANCA DA PÀB-â os E C ULo S

PAs sEro/ urr LrrÁRr os, ôNrBUs VE CU LOS ME D I o MÁQUI NAS P E SADAS E T RAToRE s

KM 100043

HOMEM/HOF} 60044

45 TONlVELADORÀ GRl8O3BRXCMG, (INERÀEST RUTURÀ) UND 1

46 CÀVÀTOR HIDAULICÀ SJ/210, { INFAÀESTRUTURA)

BUS VoI,KSIíAGEN, 15.190 ESC FAB. 2022 / MOD. Zo23 DE Pr,AcA sKU6r19/
(EDU )

TBUS VOLKSWAGEN, 15.190 Ésc rag. 2022 / t(oD. 2022 DE PLÀCA PJZ3C84 /P
(EDUCAÇÃo)

UND I
UND 141

UND48

3. O.OBRTGÀÇõES DO COXTRATÀDO

3.l.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à legislaçâo fiscal, civil,
tributá;ia e txabalhista, bem cono por Lodas as despesas e coÍrpromissos assumldos. a qualquer
t1tulo, perante seus fornecedores ou terceiros em Iazão da execuÇáo do objeto contlatado'
3.2.Subsiituir, arcando com as despesas decorreotes, os materj-ais ou serviços que apresentalem
alteraÇôes, deterj.orações. irnperfeiçOes ou quaisquel irreqularidades disclepantes às exigências
do insirunento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o lecebj.rnento e/ou pagamento.

3,3.Não transferir a outlen, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão. salvo medlante p!évia
e expres§a autorizaÇão do Contratante.
3,4.üanter, durante a vigêncla do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilldade
.on as onrlquçóes assumidas, todas as condiçóes de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no

iespu"tirro pio""""o licitatório, aprêsentando ao contratante os documentos necessários, senpre
que solicitado.j.s.s^iti, Nota Fj.scal colrespondente à sede ou filiaI da enpresa que apresentou a documentacão

na fase dê habilitaÇão.
3.6.Executar todas a5 obrigaÇôes assumidas corn ob§ervância a melhor técnica vigente, enquadxando-

"., 
ligorosamente, aentrá dos preceitos Iegais. nonnas e especificaÇões técnicas

correspondentes .

.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PBEçOS

.1'Havendopropostaoulancevencedorcomvalorparaorespectivoitemlelacionadoacima,Da
oluoa códiqo:
.1.1,Com i-natcios que conduzam a uma pxesunçáo relativa de inexêquibil-idade, pelo critério
efinido no Àrt. 48, Ir, da Lei 8.666/93, êm ta1 situaÇáo, não sendo possivel â imediata
ãniir^"çao, poderá ser dada ao Licitante a oportunidade de deÍronstrar a sua exequibilidade,
endo-1há facúltado o prazo de 03 (três) dias úteis para complovâr a viabilidade dos preÇos'

onforme parânetros do nesmo Àrt. 48, II, sob pena de desconslderaÇão do item'
.2.Salienta-se que tais ocorrências nao desclãssificam autonati-canente a propo§ta, quando for
caso. apenas o item correspondente '

.3.os fances verbais 9erão efetuados em unidade nonetária nacional'

4
4

c
4

d
ç
5
c
4

o
4

S. O.MODEIO DÀ PROPOSEÀ

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de Proposta de Preços
próprio modelo fornecldo,

correspondente,
desde que sej apodendo o I

devidamente

GlLVAN ]RA DE LIMA

citante aprêsentar a sua proposta no
conforne faculta o instrumento convocatóri.o - Anexo 01.

s ECRET o

I



ESTÀDO DÀ
PREEEITI'BÀ MI,NICIPÀJ, DE MOGEIRO

coMrssÃo PERI'íANEIúrE DE LrCrÍÀÇÂO

PREGÃO PRESENCIAL N. OOO34/2022

PROPOSTÀ

REE.: PRECÃO PRESANCTÀJ. N" 0003{/2022

oB.lETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÂRÀ FORNECIMENTO DE PEÇAS E EXECÚÇÃO DE SERVIÇOS PÀRÀ rROTA DE

vEÍculos E MÁourIiAS PEsÀDAs DEsrE MUNrcrPro PAxÀ o ExERCÍcro DE 2023 '

PROPONENTE :

Prezados Senhores,

No§ ternos da licitaÇão em eplgrafe, apresentanos proposta colforme abaixo:

CODI@ DI SCRf}íINÀÇÁO MÀRCÀ/MODEI! UNIDÀDE QUÀr{!IDÀDA PREÇO TOTÀÍ,

1 Ú1ANCIÀ MÀSTERRÀMB ROTAN

. 2O1O DE PTACÀ NOI9585/PB
FAB.2010

( SAÚDE)D

UND 1

UND 1
2 õNrBIrs voLKswAGEN, 15,190 EoD EscoLAR HD

EÀ8. 2012 / tloD. 2012 DE P!ÀcÀ oEG9134/PB
(EDUcÀÇÃo)

ÚND 1
3 iBú§ vor,KswAGEN, 15 . 190 EoD E. s

AB. 2ol2 / MOD. 2012 DE PLÀCÀ OEC5146/P
(EDUcAÇÃo)

IBUS VO],KS},IAGEN, 15.190 EOD E'HD
FÀB. 2010 / MOD, 2011 DE Pl,ÀCÀ N0K9H17/
(E Ào)

UND 1
4

1
5 IBUS FORD,81618 EÀ8. 199 6/MaD 799't

PLÀCA MMYo189/PB (EDUCAÇÃo)
UND

6

rBUS MPO],O, VOLÀRE V8L 4X4 EO EAB. 201
MoD. 2017 DE PI,ÀCA OEGOO63/PB (EDUCAÇÃO)

UND
1

NIBUS MPOI,O, VO!ÀRE V8], EO FÀ8.
PLACA OGE7190 /PB (EDU

2472
D. 2013 DE )

UND

UND 1
9 iÉüs upor,o, voLÀRE v8L ÉSC FAB. 2oo9 /

MO D. 2o1o DE pl,ÀcÀ !1oK9092/PB (EDUcAÇÀo)
UND 1

10 ICRO? I BUS ]VECO, C]TYCLASS 70C16 FAB.

OO9 / MOD. 2O1O DE PLACÀ NQEgO?O/P
(EDUCAÇÀO)

CRO? IBUS l{pol,cj, vor,ang v8L 4x4 Eo rÀB.
012 / MOD. 2013 DE PIÀCA O6F0720/

(EDUcAÇÃo)

UND 1
11

UND I
12 AGRÀ18, 14OOO I'AB. 2013 / MOD.

014 DE P!ÀCÀ OGÀ9]97lPB (INERAESTRUTURÀ )

13 TNTERNACIONÀL. 4 400P7 6X4 FAB
PLÀCÀ OGD79?7/P012 / MOD. 2013 DE

( INERÀESTRUTUIIA)

UND 1

74 1PÀ INTERNACIONAI,, 4400P7 6X4
PLÀCÀ

EÀ8.201
/ MOD, 2014 DE ocEl11'1/
( TNEBÀESTRUTURA)

UND 1

MOTOCICLETA EONDA,

2 010 / MOD. 2010
(AGR]CUITURÀ)

NXR15O BROS MIX ES EAB.
DE PI,ACÀ NQG9B15/PB

UND 1

OCICLETA HONDA,
2044

NXR125 BROS KS EAB

DE PLÀCÀ MM}i9365/P
16

003 / MoD.
(sAúDE)

UND 1

IAi STBÀDA, ADVENTURE CD FAB. 2 013 / MOD

013 DE PI,ÀCA OEYO323/PB

UND 1

RD KA, SE 1.0 HA B FAB. 2 01818
PtAcÀ esD7198 /PB (SAÚDE)

/ MOD. 2 018 UND 1

1.,,'

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REFERiNCIÀ - PROPOSTÀ

PREÇO
I'NIÍ.

UND

firBUS rvEco, crryct,Ass 10c16 rAB. 2010
lroD. 20I1 DE prÁcÀ NQJ5558/PB (EDUcAÇÃo)

15

7'l



19 03 (três) NISSÀN, MARCH 10 Sv FÀB. 2018 /
MOD. 2OI9 DE PIACAS OSF39lO/PB,
QSE388O/PB E QSF9139/PB (SAÚDE)

UND

2D MERCE,ES?BENZ TÀB. 2018 / MOD. 2O7
E PIÀCA OSE4339/PB (SAÚDE)

UND 1

21 U CIA VOLKSWAGEN, SAVEÍRO MODIEI
1 FÀB. 2013 / MOD.

D5?4?/PB (SAÚDE)
2 014 DE

UND

22 ÀMINHONETE EIÀT,
018 / MOD. 2019

FIOR
DE

!.ÍODIFÍCAR FAB.
PrÀcÀ 0s85669/P

(SAÚDE)

UND

23 úis.ôÉr aracnoss FÀ8. 2018 / MoD, 2018
PLACA esA5714/PB (ÀÇÃo socrÀL)

DE UND

24 VOLKSWAGEN À}IÀROK, CD 4X4 S FÀB. 2015
MoD- 2016 DE ptÀcA oF'81831/pB (sÀúDE)

UND

03 (t!ês) TRATORXS NEw
( INFRÂESTRUTURÀ)

HOLLÀND, T],85E UND 3

26 02 (DOIS) TRÀTORES JOHN DEERE, 5085E
(INFRÀESTRUTURÀ)

UND

21 MOTONIVELÀDORA
( INFRAESTRUTURÀ)

PÀTROL CÀSE. 845E UND

23 MOTONIVEÍ,ÀDOAÀ PÀTROL
( INFRÀESTRUTURÀ)

CÀTERPILLÀR, 12OK UND

29 ú CARRIGÀDETRA
(INFRÀESTRUTURÀ )

HYUNDAI, HL74O?95 1

RETROESCÀVADEÍRA
( INFRÀESTRUTURA)

CÀTERP]L],ÀR, 416E UND

31 RETROESCAVADEIRA
( INFRÀESTRUTURA)

RONDON, RK4O68 UND

32 ú (AUAS) GRÀDES ARÀDORA 16 DISCOS, PICCIN
( INFRAESTRUTURÀ)

UND

33 GRÀDE ÀXÀDORÂ
(ÍNFRAESTRUTURÀ )

16 DISCOS, TÀTÜ UND

34 GRADE ARADORÀ
( INFRAÊSTRUTORÀ)

14 DISCOS, TATU UND

HOMEM/1]OBÀ35 REST DE SERVIÇO EM ME

E PASSElO
ICA PARA

Ícul,os D
HOMEM/HORÂ36 RESTA DE SERVIÇO EM ME

urrr,rrÁRros
ICÀ PARÀ O

ÍcuLos
EOMEM/EOBÀ3l ST DE SERVIÇO EM CÀ PARÂ

EÍcULoS MÉDIOS E ÔNIBUS
HOMEM/HOFÂ 600REST DE SERVIÇO EM MEC ICÀ PARA

EÍcú],os PEsÀDos (caminhões Nacionais
rnternacionais )

HOMEM/HORÀ39 pnrsrnçÃo DE sERvrÇo EM MECÂNICA PÀBÂ OS

úourNÀs PEsÀDAs,
ÀGRICOLÀS (Pá
Rettoescavâdeirâ,
T!atores diversos)

TRÀTORES E MÀQUINÀS
cârregadeira, Patrol,

lrotoniveladora e

HOMEM/HORÂ40 REST DE SERVIÇO EM EL TRICA PARA

EÍcUloS DE PASSEIO/OT I I,ITÁRIOS, ôNrBUs,
EÍCULOS MÉDIO, MÁQUINAS PESADAS

RÀTORES

STÀ DE s-nvrço oo I,ÀNTERNAGEM

rNTURÀ PABÀ os vEÍcuJ,os DE PAssEr
UTI],ITÁRIOS, ÔNIBUS, VEÍCUTOS UÉDIO,

INAS PESADAS E TRATORES

HOMEM /HORÀ 600
41

KM42 DE SERVIÇO DE REBOQUE PÀRÀREST
EÍcuÍ,os DE PAssEro/urrlrr ÁRros

RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REB

ÀiÀ ôNÍBUS, vEÍcul,os
OOUE/GUÍNCH

MÉDIO

SADOS,TRÀTORES E T'1ÀQUINÀS AGRICOLAS (P

rregadeirâ, Pâtr01, Retloescavadeira,
.ivelâdora ê Tratores diveÍsos ) .

DE SERVIÇO EM CAP OTÀRIA
PÀFÂ OS vEÍcuLos

PASSEIO/UTIIITÁRIOS, ÔNIBUS, VEÍcuLo
Dro, M(ou INAS PESADÀS E TBÂTORES

ONIVEIÀDORÂ
18O3BRXCMG, ( INERÂESTRUTURÀ)

Kt4
43

HOMEM/HORÀ
44

UND45

46 HIDÀULICÀ sJ /zla ,ATOR
( INERAESTRUTUBÀ)

IBUS VOLKSWAGEN, 15. 190 ESC FAB. 2022
D. 2023 DE PLACÀ sKU5r19/PB (ÊDUcÀÇÁo)

rBUS VOT,KSWAGEN, 15.190 ESC E\8. 2022 /
D- 2022 DÉ PLACA RI,Z3C84IPB (EDU o)

UND

UND
41

48
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VÀLÍDADE DA PROPOSTA - IIEM 8.Oi

CNPJ

de de

Responsável



ESTÀDO DA PÀR"AIBÀ
PRETEITURA MUIIÍCÍPÀI DE MOGEÍRO

COMTSSÀO PER},ÍANENÍE DE LICITAçÃO

ÀIIEXO II - PREGÀO PRESENCIÀI. NO OOO3A/2O22

MODELOS DE DECLÀRÀÇÔES

REE.: PREGÃO PRESENCIAÍ, NO OOO34/2022
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECÍ,ARÀçÃO de cumPrinento do disposto no Àrt. 7

v, da Lei 8.666/93.
Inciso xXxIÍI, da Cf Art.27, Inciso

FOLHÀ 01,/ O 2

aceita! todas as cláusulas do
nele estipuladas.

o proponente aÇina qualificado, sob penas da Lei e em acatanento ao disposto no Art' 7o incigo
xxirri a" constituiÇáo Eederal, lei 9.854, de 2? de outubro de 1999, declarâ não possulr em seu
quadro de pessoaf, funcionários tnenores de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou

insalubre . nero ^enores 
de dezesseis anos, em qualquer trabalho; Podêndo existir menores, a

partir de quatorze anos, na condição de apxendiz na forma da legislação vigente'

2.0 - DECIÀRÂÇÃo de superveniência de fato iÍnpeditivo no que diz respeito a particj'paÇão na

LicitaÇâo.

conforne exigêDciâ contida na Lei 8.666/93, Art' 32. §2o, o proponente âcima quarificado' declala
náo haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz lespeito à habilitação/participação
na presente licitáÇão, não se encoDtlando en concordata ou estado falinentar, estando ciente da

obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta. ainda, não estâl soflendo
penaíidade de decl"aração dê idoneidade no âmbito da administraÇâo pederal, Estadual, Municipal
àu do Dj.strito federal, arcando civil e criml-nalmente pela presente afirmaÇão'

3.0 - DEC:,ÀRÀÇÃO de Submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondentê instrumento
convocatóri.o.

O proponente acima qualj.ficado dêc1alâ ter conhecimento e

respeciivo j.nstrumento convocatório e submetêr-se as condiçÕes

Local e Data.

NOME /ÀS S INÀTURÀ/CÀÀGO
Representante legal do propônênte.

OBSERVAÇÃO;
ÀS DECÍÂRAÇÕES DEVERÂO SBR ÊIÀBORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICTTANTE, QUÀNDO FOR O CASO'



RET.; PREGÃO PRESENCÍAL N" AOO34/2A22
PREEEITURÀ MUNICIPAI DE I4OGEIRO

DECLARÀÇÃo de êlaboração independente de proposta.

constituldo de (identificaÇão cor0pleta do licitante
(licitante/consórcio), para fins do dj-sposto no iten ?

00034/2022, declara, sob as penas da 1ei, em especial
que :

FOLITA 02 /02

do consórcio) , doravante denominado
.1. do Edital do Pregão Presencial no
atL. 299 do Códj-go Penal- Brasileiro,

4.0

(identificaÇão coÍnpfeta do representante do fj-cltante), como representaote devidamente
ou
.5
o

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 0AA34/2022 foi elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta náo foi, no todo ou en parte,
direta o indiretamente, informado. discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial Í\o 0AA34/2022, por qualquer meio ou pox qualquer pessoa;

b) a intençáo de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Pre§encial no

OOO34/2022 não foi infornada, discutida ou rêcebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato do Pregão Plesencial t' 00034/2Q22, por qual-quer meio ou por qua.lquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n' 00034/2022 quanto a participãr
ou não da referida licitaÇão;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Preqão Presencial o" 00034/2022
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretanente, conunicado ou discutido con qualquer
outro participantê potencial ou de fato do Pregão Presencial n" A0034/2022 antes da adjudicaÇão
do objeto da referida lÍcitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para pa!ticipação do Plegão Presencj"al r\" 00A3A/2022
não foi, no todo ou em parte, direta ou indirêtanente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura l'lunicipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostaai e

f) que está pLenamente cj.ente do teor e da extensão desta declaraÇão e que detén plenos poderes
e i-nformaÇões para fi!Íná-Ia.

Loca] e Data,

NOME,/ÀS S lNAT IRÀ/ CÂRGO

Representante legal do proponentê

OBSERVAÇÂO:
AS DECLÀRÀÇÕES DEVERÁO SER ELABORADAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICTTANTE, QUÀNDO FOR O CASO.

PROPONENTE :

CNP..]:



ESTÀDO DÀ
PREEEITUN,A MUNICIPÀI, DE MOGEIRO

COI'ISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO IIt - PRXGÂO PRESENCIÀI N" OOO34/2O22

MODELOS DA DECIÀRÀÇÃO DE REGUIÀRIDADE - HABILITAÇÃO

REE.: PREGÃO PRESENCIAL N. OOO34/2022
PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP..]

1.0 - DECÍÂRAÇÃO DE REGULARTDÀDE para habilitaçâo previsto no Àrt. 40, rnciso vrr, da Lei
t0 .520 / 02 .

o proponente acina qualifj.cado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4", rnciso vII,
da Lei 10.520l02. que está apto a cumprir plenaÍnente todos os requisitos de habilltaÇão exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certane acima indicado.

Local e Data.

NOI{E /AS S INÀTURÀ/ CARGO

Representante legal do ploponente.

oBSERVÀÇÃO:
À DECLARAÇÃO DEVERÁ SER EIÂBORADA EM PÀPEL TIMBBÀDO DO LICITANTE, OUÀNDO EOR O CASO.



À}IEXO IV . PREGÀO PRESENCIÀL NO OOO34/2022

MINUTÀ DO CONTRÀTO

PREGÁO PRESENCIÀL NO OOO3{/2022
PROCESSO ÀDMINÍSTRÀTIVO N' PP OOO34/2022

CONIRÀTO N": ..../...-CPL

ESTÀDO DÀ
PREFEITURÀ MUIIÍCIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

doravante
o qual se

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ., PAÀA FORNECIMENTO CONEORME DÍSCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA EORI.IA ABÀIXO:

lepresentada pelo Prefeito Antonio José Eerreira, Brasileiro, soltei!o, Enpxesario, resj.dente e

Pefo presente instrumento de contrato. de um

Presidente .loão Pessoa, 47 - Centro - Mogeixo -

domiciliado na sitio Pintado de Cina, 138 - Àrea Rural
Carteira de Identidade n' 3360118 SsPPÀ, doravante

- ..., cNP,l n'
por ..., residente e doniciliado oâ ....r

Iado Plefeitura uunicipal de Mogeiro - Av
PB, CNPJ o" 08.866.501/0001-67, neste ato

- Mogeiro - PB, CPE nÔ 840.199.644-91,
slnplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado

neste ato repreaentado

CPf nô Carteira de Identidade o' sinplesnente CONTRÀTADO, decidiram
regerá pêlas cláusulas e condiÇõegas partes contratantes assinar o presenLe contrato,

seguintes:

CIÁUSU!À PRIMEÍRÀ - DOS EI'NDÀMENIOS I

Este contrato decorxe da licitaÇão nodalidâde Pregão Presência]. n' 00034/2022, proceasada noa

ternosdaLeiFederalnol0.52o,del?deJulhode2oo2esubsidiârianenteaLêiFederalno
8.666.de21deJunhode1993;LeicomplenentaInol23,del4deDezer.brode2006;Decreto
l,lunicipal n. 016, de 1o de Novenbro de 2006; e regislaÇão pertinente, consideradas as alteraÇões
posteriores das rêferidas normas.

cúusulA sEc[n{DÀ - Do oBirETo:
o plesente contrato rem por obieto: CoNTR.ATAÇÃO DB ÉMPRESÀ PÀRÀ EORNECII'ÍENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO

DE sERVrÇos pARÀ FRoTÀ DE vEÍctlos E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIo PABÀ o EXERCÍCÍo DE 2023.

o fornecimento deverá se! executado ligorosamente de acordo com as condiçôes expressas neste

instrumento, proposta apresentada, e!pecificaçÕes técnicas co!respondentes ' processo de

licitaÇão moaatiaàae pregão Presenciat n' 00034/2022 e instruÇôes do Contratante, documentoe

esses áue fican fazendo pàrtes j-ntegrantês do presente coDtrato, independente de transÇriÇão; e

será realizado na forma parcelada.

crÁusuÀ TERCETRA - DO rrÀroR E PREçOS:

o valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, édeR§

CIÁUSI,I.À QUÀRTÀ - DO REÀ.I'STÀ}'íENTO EM SENÍIDO ÉSTBÍÍO:
os preços contratados sáo fixos e irleajustáveis no plazo de um ano'
oã"iio'ao prazo de vigência do contrato e mediante solicitaçáo do contratado, os preços poderão

"àiier reaj,-r"te após ó interregno de um ano, na nesma proporçáo da variaÇão verificada no rPcA-

IBGE acumutado, tomando-se por;ase o nês de apresentaÇão da respectiva proposta, êxclusivanente
pã.u as ourigaçóes inicj-adis e concluldas apôs a ocorrência da anualidade'
Nos rêajustes subsequentes ao prirneiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do úItlmo reajuste'
No caso de atraso ou náo divulgaçãá do lndice de reaju§tamento, o Contratante pagará aÔ Contratado

u- i.porta.,cia calculada peia-,:itima variação conhàcida, liquidando a diferenÇa colrespondente

aao i.g. seja divulgado o 1ndi"" definitivo, Fica o contratado obrigado a apresêntal memólia de

cálcutá retárente aà reajustarnento dê preÇos do valor remanescente, sempre que estê oco!rer'
ll"" "t"riço"" 

finais, o indice utj.li.zaào iara reaiuste será' obrigatoriamente ' o definitivo'
caso o lodice estabe.IeÇido para reajustarnento venha a ser extinto ou de qualquer foírla náo possa

maj-s ser utilizado, será aOotado, e-m substituiçáo, o que vier a ser dêterninado peta legislação
então em vigor.
NaausênciadeprevisâoLegalquantoaolndicesubstituto'asparte§elegerãonovolndice
oficial, para reajustanento ão ptiço do valor xemanescente' por neio de telrÀo aditivo'
o reajustã poderá se! realizado por apostilamento'



CI,JíUSuIÀ QUIMÀ - DÀ DOTÀÇÃO:

Às despesas correrão por conta da sêguinte dotaÇão, constante do orÇanento vigente:
Recursôs Próprios do Municlpio de Mogeiro; LEI 384/2022 02.OIO-GABINETE DO PREEEITO 02.020-
SEC.DE ÀDMINISTRÀCAO E PTANEJAMENTO 02.03O-SEC.DE EDUCÀCÀO, CULTUBÀ, ESP. LAZER E TURISMO

02030.12.361.1003.2013 - MANUTÉNCÀO DAS ATÍVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 02.O4O-SEC. MUNICIPAL
DE SÀUDE / EtlS 02.040-SEC. MUNICÍPAL DE SÀUDE / Er'1S 02.050-SEC.DE ACAO SOCrÀL / FMÀS 02.060-
SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRÀNSPORTES 02.07O_SEC.AGRIC.,MEIO ÀMBIENTE, PESCA E PECU 02.O8O_SEC.DE

INDUST. COMERCIO E INERÀ ESTRUTURÀ 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA

3.3.90.30.00.00 MÀTERIAL DE CONSUMO

CIÁI,SuIÂ SETTÀ . DO PÀGàI.íENIO:
O pagamênto será efetuado mediante procêsso reqular e em observância às normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte maDeira: Para ocolrer no prazo de trinta dias, contados
do periodo de adimplenento.

cúusu,À sÉÍrt{A - Do PRÀzo E Dà rIIcÊNcÍÀ:
O prazo máxlmo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 57, § 1', da Leí 8.666/93,
da emissáo do Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 (cinco) dias'
A vigência do presente contrato será determinada: até
considerada da data dê sua assinatura'

que adnite prorrogaÇão nas condiÇôes e

está abaixo indicado ê será considerado

o final do exercÍclo financeiro de 2023,

cúusulÂ oÍtÀ\rÀ - DÀs oBRrcÀÇõEs Do co!l'Í8,ÀTÀNTE :

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de âcordo com as

respectivas cIáusulas do presente contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os neios necessárlos para o fiel fornêcjJlento cont!âtadoi
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de ploduto
foxnecido, exercendo a mais ampla e compfeta fiscalizaçâo, o que não exirne o Contratado de suas
responsabilidades contratual-s e legais;
d - Designar representantes com atribuiÇÕes de Gestor e Ei.scal deste contrato, nôs termos da

norma vigente, especialmente para acompânhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
perrnitidJ a contrataÇão de terceiros para assistência e subsídio de informaÇões peltinentês a

essas atribuiÇões,

cLÁusú.À NoNÀ - DÀs oBRtcÀçôEs Do coNTB,ÀrÀDo:
a - Executar devldâmente o forneclrnento descrito na Cláusu1a correspoodente do presente contrato.
dentro dos Írlelhores parâmetros de qualidade êstabelecidos para o ramo de atividade reIâcionada
ao objeto contratual. com observância aos prazos estipulados;
b - Rásponsabitizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributáiia e trabalhista, ben como por todas as despesas e conpromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus folnecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Maotêr preposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇáo do contrato,
que o .eplesente integralmente êm todos o§ seus atos;
á - p.i.itj.r e facili-tar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os infolmes e

esclarecimentos solicitado§ i
e - Seaá responsáve1 pe]"os danos causados dlretamente ao Contratante ou a tercei.los, decollentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidâde
a fiscaf-izaÇáo ou o aconpanhamento pefo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou ern partê, o objeto deste instrunento, sen

o conhecimento e a devida autorizaçâo expressa do Contratante;
g - Mante!, durante a vigência do contrato. en cornpat ibi l idade con as obrigações assumidas,
Éodas as condiÇóes de habilitaÇão e qua.lificação exigidas Íro reapectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários. sempre que solicitado'

cráusulÂ DÉcruÀ - DA À,.rERÀçÂo E REscrsÃo:
Este contrato poderá se! alterado com a devida justifj"cativa, unilateralmente pelo contratante
ou pox acoldo entre as partes. nos casos plevistos'no Alt. 65 e selá rescindido, de pleno
aj"ráito, conforme o disposto nos Arts. '7'7, '78 e 79. todos da lel B'655193'
O C.ntratado fica obrigado a aceitar, nas mesnas condlÇões contlatuais, os âcléscimos ou

suplessÕes que se fizeren nas compras, até o respectivo limite fixado no Àrt, 65, § 1'da Lei
g.à66/93. Nenhum acréscimo ou supressáo poderá exceder o linite estabelecido, 5alvo as supressÔes

resultantes de acordo celêbrado entre os contratantes.

CIÁUST'IÀ DÉCI!.À PRI}IEIRA - DO RECEBD{ENTO:

Executado o presente contrato e obsêrvadas as condiÇões de adimplêmento das obligaÇõea pactuadas,
os procêdimentos e prazos para recêber o §eu objeto pelo contratante obedecerão, conforme o
.""ó, à" disposiçÕes dos Arts. 73 a'16, da Lêi 8.666/93'

clÁ(,sulÀ DÉCIMÀ SEGUNDÀ - DÀg PENÀIIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumpri! as obrigaÇôes assumidas e preceitos Legals, sujeitará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades plevistas nos Àrts' 86 e 8?' da

r,ei 8.666,/93i a - adveltência; b - muLta de mora dê O,5t (zêro vlrgula cinco por cento) aplicada
sobre o valo! do contrato por dia de atraso nâ êntrega, no inicio ou na êxecuÇão do objeto ora
contratado, c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valoI contratado pêla inexecuÇão total ou



parcial do contrato; d - s irnultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na
têi 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
Se o valor da nulta ou indenização devida náo for recolhldo no prazo de 15 dj.as após a conunicaçáo
ao contratado, será autonaticamente descontado da plimeira palcela do pagarnento a que o
contlatado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnente.

cúusulÀ DÉcDdÀ TERCETRÀ - DÀ coMPENsÀçÃo E TMNcErF,a:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos terrnos deste instruroento, e desde que o Contratado
não tenha coDcorrido de alguma forma para o atraso. será admitida a conpênsação financeira,
devida desde a data .IiÍnite fixada para o pagaÍnento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razáo do atraso no paqamento serâo calculados com

utilizaÇãodasêguintefórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmolatóIios;N=númêIode
dias entre a data prevista pâra o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a

se! paga; e Í = indice de compensaçâo financeira, assim apurado: I = (Tx + 100) + 365, sendo Tx

= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últinos doze rneses ou, na sua fal-ta, um nôvo indice
adótado pelo Governo Eederal que o substitua, Na hipótese do referido lndice estabelecido para
a compenÀação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa nais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇâo, o que v.ier a §er deteflninado pela legislaÇâo então em vigor.

CIJTU9I'I,À DÉCN'À QgÀRTÀ - DO FORO:
para dirimir as questões decorrentes deste contrato. as partes elegen o Eoro dâ Comarca de

Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o

assinado pelas paltes e por duas testernunhas.
presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai

Mogeiro - PB,

PELO CONTRATANTE

de de

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀÍÀDO


