
ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREFIITUR,A MUNICIPÀI DE MOGEIRO

co}fi ssÃo PERI'ÍANENTE DE LrCrTÀçÃO

EDITAL Licitação
PROCESSO ÀDMTNTSTRÀTrVO N' PP 00002/2023
LrcrrÀçÃo N". oooo2/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIÀL
TIPO: MENOR PREÇO PoR ITEM

O órgão Realizador do certame acimê qualificadô, inscrito no CNPJ 0 B . B 6 5 . 5 0 1 / 0 0 0 1 - 6 7 , doravante
d€noBinado siEpleg!0êntê ORC, torna público para conhecimento de quêntos possam intêressar que
fará realizar através do Pregoeiro oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 10:00 horas
do dia 03 de Fevereiro de 2023 no endereÇo acima indicado, licitaÇâo na modalidade Preqâo
presencial n" AA0A2/2023, tipo menor preÇo, e o fornecimento realizado na forma parcelada; túdo
de acordo com este instrumento e em observância a Lei Eederaf n" 10.520. de 17 de Julho de 2002
e subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi CompleÍnentar n'123, de
14 dê Dezembro de 2006; Decreto Munlcipal n' 016, de 10 de Novenibro de 2006; ê legisfaÇão
pertinente, consideradas as alteraÇôes posteriores das referidas nornas; conforme os critérios
ê procêdimentos a seguir definidos, objetivandô obtêr a mefhor pr:oposta para: CONTRÀTÀÇÃO DE

EMPRESA PABÀ EORNECIMENTO DE LUBRIEICANTES E COMBUSTIVE]S PARÀ FROTA DE VEÍCUIOS DESTE MUNICÍPTO.

1.0.DO OB.lErO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE

LUBRIEICANTES E COMBUST]VEIS PARÀ EROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.
1.2.4s especificações do objeto ora ficitado, encontram-se devidamente dêtalhadas no
correspondente Termo de Referência - Ànexo I deste Instrumento.
1.3.A contrataÇão acima descrita, que será processada oos termos desle instrumento convocatório,
especificaÇões técnicas e informaçÕes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: pefa necessidade da devida efetivaÇão de compra para suprir demaÍtda espêcífica
óournaraÇÃo DE EMPRESA PARA roRNEcÍMENTo DE LUBRTETCANTES E coMBUsrÍvErs PARÀ FRorA DE vEÍcul,os
DESTE MUNICÍpIO -, considerêda oportuna e imprescindivel, ben como relevante medida de interesae
público; e ainda, pê1a necessidade de desenvolvimento de aÇÔês continuadas para a promoçâo de

àti.ridud." pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4.Sa1ienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento difêrenciado e

simplificado para as Mic].oempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposiÇÕes
contidas nos Arts. 4'7 e 48, da Lei Complenentat n" L23/2006, por estarem presentes, isolada ou

s imultaneâmente, as situações previstas nos incisos I1 e III, do Art. 49, do mesno diplona
1egal. Fica, no entanto, âssegurado a ME e EPP o tratanento diferenciado ê simplificado previato
nos demais Àrtigos do Capitulo v, sêção I, da Lei n". 123/06.

2.O.DO I,OCÀL E DÀTA E DÀ IMPUGNÀçÃO DO EDITÀI
2.1.Os envelopes contendo a documentaÇâo rêlativa à proposta de preÇos e a habilitaÇão para
exêcução do objeto desta licitaÇão, devêrão ser entregues ao Pregoeiro até as 10:00 hÔiâs do

dia 03 de Fevereiro d,e 2023, no endereço constante do preâmbu1o deste in§trumento. Neste mesmo

locaf, data e horário será realizada a sessâo pública pêra abêrtuta dos refêridos envêIopes.
2 . 2 . fnforroaÇôês ou escfarecimentos sobre estâ licitaçâo, serão plestados nos horáriôs normais
de expediente: das 08:OO as 12100 horas' E-maif:
licitacaomogeiroGuol . com. bi/compras . cotacoesG outlook. com.
2.3.eualquer pessoa cidadão ou licitânte - poderá soficitar esclarêcimentos, prôvidênciâs ou

impugnar o ato convocatório deste certame, se mânifestada por escrito ê diriglda ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias útêis antês da data fixada para recebimento das propostas,
2.4.Caberá ao pregoeir.o, auxiliado pelos selores responsáveis pela elaboraÇão destê ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a pêtição no plazo de aLé 24 (vintê ê quatro) horas,
considelâdo da data em que foi devidamente rêcêbido o pedido.
2.5.4 respectiva petiÇão será apresentada da seguinte forma:
2.5.1.prolocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclu§ivamente no

seguinte enderêÇo: Av. Prêsidente João Pessoa, 47 - centro - Mogeiro - PB'

3. O.DOS ELEMENIOS PÀRÀ LICIIÀÇÃO

Órgão Reallzador do Certame:
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO
AV. PRESIDENTE .]OÃO PESSOA, 4? - CENTRO - MOGE]RO - PB.
CEP: 58375-000 - E-mail: l icitêcaonogeiro@ uol . com, brlconpras . cotacoesGoutlook. com - Tel.: (83)
987'7 8421.9 .

\
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.Aos partlcipantes, serâo fornecidos os seguintes elementos:

.1.ANEXO 1 - TERMO DE REEÉRÊNC]A _ ESPECIFICAÇÔES;

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARÀÇÔES;

.3.ÀNEXO I11 _ MODBLO DE DECLARÀÇÂO DE REGUIÂR I DADE _ HÀEILITAÇÃO;

.4.ANEXO IV _ MINUTA DO CONTRÀTO.

.A obtenÇão do Edltal poderá ser feita da seguinte forma:

.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e

. 2. Pelos sites : www,nogei!o. pb. gov. br/licitacoes ; wvilí. tce. pb. gov. br.

4.0.DO SI'PORTE I,EGÀI
4 . 1 . Esta licitaçâo reger-se-á pela Lel Federal no 10. 520. de 17 de Julho dê 2002 e

subsidiariamente a ],ei Federal n'8.666, de 21 de "lunho de 1993, Lei Cornptementar n" 123, de 14

de Dezembro d,e 2006t Decreto Munlcipal o' 016, de 10 de Novembro de 2006; e tegislaÇão pertinentê,
consideradas as alieraÇôes posterlores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes
deste instrumento, independente dê transcrição.

5.0 . DO PRAZO E DOTAç]{O
5.1.0 pr:azo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas características e as

necessidades do ORC, e que admj.te prorrogaÇão nos casos prevlstos peLa Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partii dà assinatura do Contrato:

Entrega: Imêdiata.
5.2.O fornecimento será executado de acordo con as especificaÇões definidas no correspondente
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do leferido teÜno não estabelecer o

local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa selá feita na sedê do oRc ou en

uma dai unidades adninistrativas, por eLe indicada, que compôe a sua estrutura oper:acional.
5.3.0 prazo de vlgência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercicio
finânceiro C,e 2A23, considêrado da data dê sua assinaturâ'
5.4.As despesas decorlentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotaçâo:
Recursos eróprios do Municipio de Mogeiro: LEl MUNÍCIPAI N" 384/2022 02.010 GABINETE DO PREFEITO

O2O:1A.04-T22.2002.2003 MÀNUTENCAÔ DAS ATÍV]DADES DO GABINETE DO PREF'EITO 02.O2O SEC' DE

ÀDMINISTRÀÇÃO E PLANE.]AMENTO A2A20.04.722.2003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDÀDES DÀ SEC DE ADM E

PLANEJAM 02.030 sEc DE EDUCAÇÃo, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO 02A3A.12.122.2006.2948 MÀNUTENCAO

DA SEC, EDUCAÇÂO, CULT, ESP, LAZER E TURISM 02. O4O SEC ' MUNICIPAL DE SÀUDE'TMS

02040.10.122.0004.2920 MÀNUTENÇÁO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 sEC. DE ÀCÀO

socIAL,/EtIÀS 02050.08.243.2008.2940 MÀNUTENÇÃO DÀS ÀTIVlDADES DO CONSELHO TUTELAR

A2O5A.A8.24A.2AO8.2O4O MÀNUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ÀCAO SOCIAL 02.O]O SEC' ÀGRIC' MEIO AMBIENTE'

PESCAEPECUa2a.7a,2o,1-22.2a10'2066MÀNUT.ÀT1v'ADM.DAsEC.DEAGRIC.EMEIoÀMBIENTEo2.080
SEC. DE ]NDUST. COMERCIO E ÍNFRA ESTRUTURA 02A8A.15.452.2009'20?3 MÃNÚTENCÀO ATIVIDADES

ADMrNrsrRÃTrvAS DA SETNERÀ 02.140 sECRETARTA DE ETNANCAS 02140.04.123.0004.2088 MANUTENÇÃO DÀs

ATIVIDÀDES DA SEC DE EINÀNÇAS 3.3.90.30.00.00 MÀTERIAL DE CONSUMO

6.0.DÀS COlrDrÇõES DE PÀRE r CÍ PAÇÃO

6.1".Os proponentês que desejaiern participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopÀs iechados indieandJ, resiect ivaÀente, PRoPosTA DE PREÇos e DOCUMENTAÇÃO' devidamente

identificados, acompanhados da respectiva declaraÇão de cunprimento dos requj'sitos de

habi.l-itaÇão, nos terÀos definidos ne§te instrumento convocatório'
6.2.À particlpaÇão neste certame é aberta a quaisquer interessados' inclusive as MicroeÍnpresas'

Empresàs de Pàqueno Porte e Equiparados, nos termos da legistação vigente'
ã.'i.Nao poauraá participar os intetessados quê se êncontrem sob o regime falimentar, empresas

""it".,quit"" 
que não funcionen no pais, nem aqueles que tenhan sido declarados inidôneos para

licitar ou contratar con a ÀdministiaÇão Pública ou que estejam cumpriodo a sanÇão de suspensáo

do direito de licitar e contratar com o oRC'

6.4.os licitantes que o."ejátun envj'ar seus envelopes Ploposta de Preços e DocuroentaÇão via
postal _ com Aviso àe Recebimento AR -, deverão renêtê-los eÍn tempo hábil ao endereÇo constante

dopreàIüulodesteinstlumento,aoscuidadosdoPregoeiro.ElavianoClebsonAraúio.Náosendo
.igà.o"u."r.rtu ob§ervadas as exigências deste item, os respeclivos ênvelopes não serão aceitos e

o íicitante, portanto, desconsidêrado para efeito de participaÇão no certâme'
6.5.Ouando observada a ocorrêncra da entregâ apenas dos envelopês junto ao Plegoelro' sêm a

permanêncj.a du rep.usentante credenciado na respectiva sessão púb1ica' flcará subentendido que

ã licitante abdicou da fase de lances verbais'
6.6.É vedada à participaÇão eÍn consórcio'

7.0.DÀ REPRESENIÀÇÃO E DO CREDENC!ÀI,ENIO
1.1.O ticitante deverá se apresentar. pa!a credenciamênto junto ao Pregoeiro' quando for o caso'

atravésdeutnlêpresentante,comosdocumeotosqueocredenciamapalticiparclestêDtocêdimento
Licitâtório, inclusive com podêre§ para formutaÇão de ofertas e lánces verbais' c:àa licitínte
credencia!á apenas uln representante que será o único admitido a intervir """ 

t':1" 
-1-t-.::::hl:

,]" io..u prevista neste instrunento, podendo sêr substituldo posteriorrnente por outro devrdame\sl

credenc iado. \ /',
'1 .2.Para o credencianento deverào ser aprêsentâdos os seguilltês documentos: - -^.X
?.2.1.Traatando-sedorêpresêntantê1ega1:oinstrumêntoconstitutivodaêmpresanâÍormaoal'ev'
qu"não ro. o caso, devidamente regisirado no órqâo competênte' no qual estejam. expressos seus

iãáà.à, pu.u exercer direitos e as-sunir obr:igaÇóes êm decorrência dê ta1 investidurâ;
7 , 2 . 2 . Trâtando_se cle procurador: a procurâÇão por iostnrmento púb]1co ou pârticular da quaL

constem os necessários poderes paà formular verbafmentê lances, negociar preÇos, firmar
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declaraÇôes, desi-stir ou apresentar as razões de recurso e pratlcar todos os demais atos
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituiÇão da empresa,
quando for o caso, que conprove os poderes do mandaôte para a outorga. Na hipótesê de piocuraÇão
seja particu.lar devêrá aer rêconheci,da a firoa eD cartólio do respectj.vo sigmatário.
7.2.3.O rêpresentante lega1 e o procurador devêráo identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
7,3.Estes documentos deverão ser entreguês âo Pregoeiro - antes do início da sêssão pública -
em or:igina1, por qualquer processo de cópla autenticada por cartório competente, pelo Pregoelro
ou nembro da Equipe de Àpoio.
7.4.À não apresentaÇão ou ainda a iôcorreÇão insanáve1 de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participaÇão ativa do representante do 1Ícitante no presêntê cêrtame,
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a
manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitalório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regufarmente do referido coDcorrente seus envelopes, declaraÇões e outros elementos necessários
à particlpaÇão no certame, desdê que apresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão púb1ica, cada licitantê, por intermédio do sêu rêpresêntênte
devidamente credenciado entregará ao Pregoelro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentaçâo;

,DeclâraÇão de ElaboraÇâo Independente de Proposta - Anexo f1.
.DeclaraÇão dando ciência de que cumpre plenamente os requlsitos de habilitaÇão, conforne
o - Anexo ffl; e
. CornprovaÇão de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3' da LeL 1,23/A6, se for o

caso, sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratarnento diferenciado e simplificando na forma definida pela leqislaÇão vigente. Ta1
compraovaÇáo poderá sêr feita através da apresentaÇão de qualquer: um dos sêguintês documentos, a
critério do licitante: a) declaraçáo expressa formalmente assinada por proflssional da área
contábi1, devidamente habilitado; b) cêrtidão simplificada emitida pela junta comercial da sede
do ficitante ou equivafente, na forma da legislaÇão pertinente. A ausência da referida declaraÇão
ou certidãô simplificada, apenas neste caso para comprovaÇão do ênquadramento na forma da
legislaÇão vigente, não é suficiente motivo para â inabilitaÇão do licitante, âpênas perderá.
durante o presente certameT o direito ao tratamento difêrenciado e simplificado dispensado a ME

ou EPP, previstos na Lei 123l06:
7.5.3,1.o Preqoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, S 3', da Leí 8.666/93,
destinada a esclarecer sê o licitante é, de fato e de direito, considerado mlcroempresa ou
empresa de pequêno porte,
?.6.Quando os envelopes Proposta de PrêÇos e DocumentaÇão foren enviados via postal, a

documentaÇão relaclonada nos itens '7.5.1-, '1 .5-2 e ?.5.3 dever.á ser apresentada dentro do envelope
Proposta dê Preços,

8.0. DA PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.A pioposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de ênvelope lacrado, contendo as
segulntes indicaÇÕes no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
PROPOSTÀ DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N"
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

aaa02/2023

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos

B.2.proposta elaborada en consonância corn as especificaÇões con§tantes deste instrumênto e seus
elementos - Anexo I -, em pâpe1 timbrado da emprêsa, quando foL o caso, assinada por §êu

representante legal, contendo no correspondente item cotado: discriminaÇâo, marca e/ou modefo e

outras características se necessário/ quantidadê e valores unltário e total expressos em

g.3.Sera cotado um único preÇo para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decimais. IndicaÇão
em contrário está sujeita a correÇão observando se os §êguintes critérios:
8.3.1.Ea1ta de digitosl sêrão acrescidos zeros;
B.3,2.Excêsso de digi-tos: sendo o primelro digito excedente menor quê 5, todo Ô excêsso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamêoto do digito anterior para mais e os dêmais itens
excedentes suprimidos.
8.4.A quantidàdê minima dê unidades â ser cotada, por item, não dêverá sel inferiôl a 100? da

esti,mativa detalhada no corI]espondente Têrmo dê Rêferência - Anexo I. DisposiÇãÔ êm contlário
não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectlvo item será desconsiderado.
8.5.A proposta deverá ser r.edigida em lingua portuguêsa e êm moeda nacional, êlaborêda com

clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrê1inhas. suas folhas r.ubricadas e a úftina
datada e assinada pelo responsávef, com indicaÇão: do vafor total da propostâ em algarismos,
dos prazos de entrega ou execução, das condiÇôes de pagamênto, da §ua validade que não poderá
ser inferlor a 60 dias, e outras lnformêções e observaÇões pertinentes que o licitânte julgar
necessárias.
8.6.Existindo discrepância êntre o preÇo unitár.io e o valor total,
do preÇô Lrnitáriô pêla quantidade, o prêço unitário prevalêcerá.
B.7.Fica êstabelêcido que havendo divêrgência de preÇos unitários
sêrviÇo, prevalecer:á o de menor valor.

rêsultado da multipli ção

para um nesmo produt lu



8.8.No caso de alteração necessária da proposta feita pelo Pregoeilo e sua Equipe de Àpoio,
decorrente exclusivamente de incorreÇões na unidade de nedlda utilizada, observada a devida
proporcionaLidade, ben como na multiplicaÇão e/ou soma de vafores, preval,ecerá o valor corrlqido.
8.9.A náo indicação na proposta dos prazos de êntrega ou execuçáo, das condições de pagamênto
ou de sua validade, ficará subentendido que o ficitante aceitou integralnente as disposiçôes do

to convocatório er portanto, serão consideradas as determinaÇôes nele contidas para âs referldas
xigênciês não sendo suficieote inotlvo pala a desclas§ificaÇão da proposta.
.1ó.É facultado ao licitante, apreseotar a proposta no próprio modelo fornecido Pelo oRC, desde
ue esteja devidaÍnente preenchido.
.11.O participante indicará a orlgêm dos produtos ofertados. A eventual falta da refelida
ndicaÇão não desctassificará o licitantê.
,L2.será desclassificada a proposta que deixar de atênder as disposi.Ções deste instrumênto,
.13.Eica facultado ao licitante a apresentação da proposta taÍnbén en mldia, ou seja, em cD ou

PENDRlVE.
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9.0
9.1
via

.DÀ HÀBILITAçÀO

.Os docunentos necessários à habititação dos licitantes. deverão
, dentro de envelope lacrado, contendo as sêguintes indicaÇões

se r apresentados em 01 (ujlia )

9.3
prêcedidos P
processo de cóp
Apoio ou PublicâÇão em órg
IegLveis, sêm conter borrÕe
encerrados ern envêIope devi

os documentos dê HabilitaÇão devêrão ser org
or un indice corrêspondente, podend
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s, rasuras, emendas ou êntreli
damente Iacrado e indevassável-.
, a ausência do refêrido índice

no anverso:

do PetróIeo, Gás Natural e

ânlzados na orden descrita nêste instrume
o ser apresentados ên original, por qualq

elo Pregoeiro ou membro da Equipê

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO.

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

o ENVELoPE DoCUMENTAÇÃo deverá conter os seguintes elemêntosi

9.2. PESSOA JURÍ DICÀ:
9.2.l..Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pes§oa Juridica - CNPJ'

g.2.2.PI:oT a de insc!iÇão no cadastro de contrj"buintes estadual ou municipal' relativo à sede do

li.citante.
g.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em viqor, devidanentê registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos

áe efeiçao de seus adÍninistradores. IoscriÇão do ato constitutj-vo' no caso de sociedades civis'
ãão.p.rll]ua" de prova dê dirêtoiia en êxercicio. Decreto dê autorização, em se tlâtando de empreaa

ou ;ociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizaÇáo para

iur]cio.ra.ento expedião pelo órgão conpetente, quando a atividade assim o exigir' Registro

comerci,al, no caso cle enpresa indj.viduã1' Estas exigência§ não se aplicam ao licitantê que'

;;;;ã;-6"'uf"p" a" credentiamento no cerrarne, já renha apresentado de forna reqular nos termos

do presente instruÍnento convocatório, a referida documentaçáo solicitada neste subitem'

9.2.4.8a1anÇopatrimonialedemonstraÇôescontábeisdoúltimoexercicÍosocj.a1,iáexiglveise
apiesentados nà for." aa lei, com indicação das págioas correspondentes do livro diário en que

o mesmo se encontra, oem como apresenLação dos ;ompetentes termos de abêrtura e encerramento'

assinados por profissional habliitado e devldamente registrados na junta comelcial competenle'

vedadaasuaSubstituiçãoporbafancetesor]balançosplovisórios.Trataodo_sedeenplesa
constitulda há nenos de um âno, ou aquela quê ainda não tenha realizado o fechamento do seu

ôrimêiro ano de existência no prazo legal, pôderá apresentar o BalaÇo de Àbertura assinado por

;;;;i;;1.;;i Àuriiit"ao e deviàamente resistrado na junta comercial competente'

9.2.5.Regularidade para con a Fazenda rederal - Certidão Negativa de Débitos Rêlativos aos

Tributos Federais e à Dívida Àtiva da uniáo'
9.2.6.CertldÕes neqativas das Eazendas Estaduaf e Municipat da sede do licitante' ou outro

equivalenle, na forma da Iei.
9. 2 . ? . ComprovaÇão de reguLarldade relativa ao Eundo de Garantia por Tempo de ServiÇo - FGTS'

apresentando o respectivo c"atlri""ao de Regularldade fornecida pela caixa Econômica Federal.

9.2.B.prova de inexistênc.ià de débitos inadimpl-idos perante a JustiÇa do TrabaLho, mediante a

apresentaÇão de Certidão N"gàii"u de Débitos irabalhistas CNDT' nos temos do Titulo VII-À da

ConsoLidaÇão das Leis do fríalho, aprovada pelo Decreto Lei n'5'452' de 1'de maio de 1943'

9.2.9.Dec1aração do licitante: de 
-cumprimento do disposto no Art'. -7o' lnciso xxxIrl' da

constituiÇão Federal - lf:', ;;, tnciso v, aa Lel g ee6'lsã; de supervenlência de fato i'rnpeditivo

no que diz respeito à participaÇão na licitaÇâo; e de submeter-se a todas as c1áusulas e

lÀnalço"" do presente instrumenio convocatório' conforme modefo - Anexo rr'
9.2.10,Certi-dão neqativa de fal-ência ou concordata expedida pelo distribuidor da sêde do

ii"itu,r"., no máxino 30 (tlinta) dias da data ptevista para abertura das propostâs'

9,2. 11 . ComprovaÇão de capacidade de desempenho anteriàr sati§fatório' de atividade igual ou

assemelhada ao objeto au riãiiàçã., feita àtravés de atestado fornecido por pessoa juridica de

dirêiro púbIico ou P.r ivado.
12 .2. !2.1'r..nç^/À1và rá expedida pel'o de corpo de Bonbeiros '
ii.z -ts. Lic;nÇa /Alvará expedida pelo Agência Nacional
Bioconlcustlveis .

ia autenticada por cartório competente, p
ão da iÍnprensa oficial-, quando for o caso' Estando Pêrfeitamên

nhas, dentro do Prazo dê validade, e

Por ser âpenas urna formaLidadê que

e

visâ facilitâr os trabalhos não inabilitêrá o licitante



10.O.DO CRIIúRIO PÀRJÀ .fUTGÀ!!ENTO
10,1,Na seleÇão inicial das propostas para identificaÇão de quais ir:ão passar a fase de fances
verbais e na classificaÇão finaI, observadas as exigências e procedimêntos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preÇo apresentado para o
corre§pondente ltem.
10.2,Havendo igualdade de valores entre duas ou lnais propostas eacritas, ê após obedecido o
disposto no Àrt. 3', § 2', da Lei 8.666/93, a cfassificaÇão inicial para a fase de lances
verbais, se fará através de sorteio.
10.3,Na presente licitaÇão - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate,
preferência de contrataÇào para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instrunento, êntende-se por eÍnpate - fase de lances -, aquelas
situaÇões em que âs propostas apresentadas pêfas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
lguais ou até 05? (cinco por cento) supêriores ao melhor prêço.
10.5.Ocorrendo a situaÇâo de empatê - fêse de lances - conforme acima dêfinida, proceder-se-á
da sêguinte forna:
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte nais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no má><imo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos fance§, sob
pena de pr.eclusão
10,5.2.Nâo ocorrendo a contrataÇáo da microempresa ou empresa de pêqueno porte, na forma do ilem
anterior, serão convocadas as dêmais remanêscêntes que por vêntura se enquadrêm na situaÇão dê
enpate acima definida, na ordem de classifÍcaÇão, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalêncla de vafores apresentados pelas nicroempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo êstabelecido como sltuaÇão dê êmpate, sêrá realizado sorteio
entre efas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresental melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contrataÇão nos termos acima previstos, em quê foi observada a situaÇão
de êmpate e assêgurado o tratamento diferencj-ado a microemprêsa e empresa dê pequeno porte, o

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalnente vencedora do cêrtamê.
10.1.A situaÇão de empate - fase de lances -, na forma acima deflnidâ, somente se apllcará
quando a methor oferta i,nicia.I não tiver sido apresentada por microempresa ou emprêsa de pequeno
porte.

11.0 .DÀ ORDEI.{ DOS TR,ÀBÀ].BOS
11.1.para o recebinento dos envelopes e inÍcio dos trabalhos será observada uma tolêrância de

15 (quinzê) minutos após o horário fixado. Encêrrado o prazo palâ recebimênto dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2,DecLarada aberta à sessâo púbIica pelo Prêgoeiro, será efetuado o devido credênciamento
dos interessados. Sonente partiÇipará ativanente da reunião un rêpresentante de cada llcitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar'-tt.:.o 

nao comparecimento do representante de qualquel dos licitantes nâo impedirá a efetivacão
da reunião, ".rrdo 

qr", a simples par.ticipaÇâo neste certame implica na totat aceitaÇão de todas
as condiÇÕes estabefecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos'
11.4,Em nenhuma hipótese será eoncedido prazo para a apresentaÇão de documentação ê/ou
substltuiÇão dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na leuniãÔ dêstinada
ao recebinento das propostas de preÇos.
11.5,o pregoeiro reteberá de cada represêntantê os envêfopes Proposta dê PreÇos e DocumêntaÇão

e a declaràção, separada de qualquêr dos envelopes, dando ciência de que cumpre plênamente os

requisitos de habilltaÇâo.
ll.6.Posteriormente abrirá os envelopês Plopostas de Preços, rubrlcará o seu conteúdo juntanentê
con a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à vatidade e cumprimento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentaÇáo

neles contidas.
11. ? . prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documêntos e as obselvaÇóes porventula
formuladas ;e1os Iicitantês, dando-fhes ciência, êm seguidâ, da c1âssificâção iniciaf, indlcando
a propo§tê de mênor ptêço e aquêlas em valores suces§ivos e supeliores em até dez pol cento,
relAtivamente à cle menor valOr, para CAda item Cotado. Entretanto, se assim julqar nece§sário,
pooerà divr.Lqar o resu_ Lêdo numa novê le lniào.
ff.g.ttao havándo para cada item llcitado pelo menos três propostas nas condiçÕes acima definida§,
serâo classificêdas as melhorês propostas subsequentes, até o máximo de tIês, quaisquer que

sej am os preÇôs oferecidos.
t-l.O.Om sãguiaa, será dado inicio à etapa de aprêsentaÇão de lances verbais pelos Iepresentantes
dos licitantes inicialmente classificados, que deverão seI formulados de folma sucêssiva, êm

valores dlstintos e decrescêntes, a partir do autol da proposta de mâior preÇo' Sêrão realizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizêlem necessárias. Esta etapa podêrá sera

interrompÍda, narcando-se uma nova sessão públj-ca para continuidade dos trabalhos, a ciitério
do Pregoeiro.
11.10.Não ser:ão aceltos lances com vafores irrisórios, incompatívêis com o vê1or orÇado\_ê
deverão ser efetuados en unldade monêtáriâ nacional. A desistência em aprêsêntaI 1ânce ver?ql,

\il
L,/

1

9.4.4 falta de qualquer documento exiqido, o seu vencinento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pelo Pregoeiro ou nembro da Equipe de Apoio
ou da publicaÇão en órgão oa .inpr:ensa oflcial, a apresentaÇáo de docuÍnentos de habilitaÇão fora
do enve.lope especifico, tornará o respectivo licitante inabilitado, ouando o documento for
obtido via Internet sua legalidade será conpiovada nos ender.eÇos eletrônicos correspondentes.
Poderá ser: utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de for.necedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da autentlcidade dê elementos apresentados pê10 licitante,
quando for o caso.



quando convidado pêlo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitaote apenas da êtapa de lances
verbais para o correspondênte item cotado e na manutênÇão do úl-timo preço apreaêntado, para
efeito de classificaÇão final das propostas.
11.11,DecIaiada êncerradâ a etapa compêtitiva ê ordenadâs às propo§tas, o Pregoeiro êxaminará a

acej.tabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a

respeito.
11.i2.Sendo aceitáve1 a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentaÇão

de habilitaÇão sonente do licitante quê a tj"ver formulado, para conflrmaÇão das suas condiÇôes
habilitatórias. coostatado o atendinento p1êno da§ exigências fixadas no instlumento
convocatório. o licitante será declarado vencêdor, sendo-lhe adjudicado o rêspectivo itêm,
objeto deste certamer após o transcurso da competente fase 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 subsequentes, na ordean dê classificaÇão, velificando a sua

aceitabil.idade e procedendo à habilitaÇâo do ploponeote, e assim sucessivanente, até a apuxação

de uma proposta que atenda as dlsposiÇôes do instrumentÔ convocatório'
11.14.Da reuniáo lavrar-se-á Ata circunstânciada, na quaf serâo registradas todas âs ocorrências
equê,aofinal,6eráassinadapeloPregoeiro,suaEquipedeApoioelicitantespresentes'
11.15.Etil decor!ência da Lei óomplementar 123l06, a complovaÇão de regulaiidadê fiscal e

trabalhÍsta das microempresas e eÍnpresas de pequeno polte somente será exigida para efeito de

assinatura do contrato, observando-se o seguinte procediÍnento:
11.15.1.4s microempresas e empresas de pêqueno porte, por ocasiâo da partlcipaçâo ne§ta

licitaÇáo, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovaÇáo de regularidade
fiscal e trabalhistá, dentre os docuÍnentos enumerados ne§te instrunento para efeito de

HabilitaÇáo e integrantes do envelope DocumentaÇão, mêsmo que esta apresente alguma restriÇão;
L1.15.2.Havendo aLguma restriÇão nã comprovaÇão da regularidade fiscal e trabalhista' será

assegurado o p."ro ãu 05 (cj-nco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento en que

o liáitante for declarado vencedor, prorrogáveis por iqual período, a critério do oRc, para a

legularizaÇão da documentaçào, paga;ênto óu p"t(rà1"^t'lto do débito' e enlssão das eventuais
ce;tidões negativas ou positivas com efeito dê certidão negativa;
11.15.3.4 nã;-legularizaÇão da documentaÇáo, no prazo acina previsto' implicará decadência do

dlreito à cootratação, sem pxejuizo das sanÇões previstas no Art' 81' da Lei 8'666/93' sendo

facultado ao oRC convocar os licitântes remanescentes, na oldem de classificação, para assinatura

do contraLo, ou revogar a IiciEação.
1]..l6.osdocumeotosaplesentadospeloslicitantesnoCredenciamentoeoselementosconstantes
dos envelopes Proposta a. p..çO" e Documentaçáo que forem abeltos, serão retidos pelo Plegoeiro

e anexados aos autos do processo. No nesmo contexto, o envelope DocumentaÇão, ainda lacrado' do

l-icitante desclassificado ou que nao togrou êxito na etapa competitiva que não.for retirado por

seu representante legal 
"o- 

pa-uro áe eO-(".ssutta) dias consecutivos da data de homologaÇáo do

presenie certaÍne, será sumariamente destruldo'

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBITÍDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havendo ploposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I
- Termo dê Reierência - EspecificaÇóes, na coluna código:
12.1.1.Com indlcios que c;nduzaÍn a una prêsunÇão relaliva de inexequlbi lidade, pelo critério
derinido no Art. 48, rt, àa lel g,666i93, ern tal situação, não sendo possivêl a i-mediata

confirmaÇâo.poderáserdadaaolicitanteaoportunidadededemonstla!asr]aexequibilidade,
sendo-lhe facuLtado o pt"ro-a" 03 (três) dias úteis para coÍnprovar a .viabilidade dos preços'

confolme parâmetros clo nesno Art 48, fI, sob pena de desconsideraçáo do iteÍn'

12.2.SaIienta-se que tais."orié".i"" náo desciassifican automaticamênte a proposta, quando for

o caso, apenas o itern correspondente'

13.0.DOS RECITRSOS

13.1.Dec1arado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e mÔtivadamente a

intenÇão de recorrer, observando-se o disposto no Art' 4o' Ínciso xvlII' da tei 10'520/02'

13.2.o acolhimento do ."";;;; iÃpàra".à a invalidaçâo apenas dos atos insuscetlveis de

iSlSlitiãTilt!; manifestaÇão imediata e morivada do liciranrê imporrará a decadência do direito
de recu!§o e a adjudicaÇão do objeto da licitaÇão pelo Pregoeiro ao vencedor' 

-
13.4.Decididos o" .""r."o"1- " 

-á"iàriaua" superiôr do odc fará a adjudicêção do objeto da

licitaÇão âo propÔneote vencedor '
13.5.o recurso será dirigido à autoridade superiox do oRc' por interÍnédio- do^ Pregoeiro ' devendo

ser protocolizado o originá11 
-"o" t'àtatio" normais-de expediênte das 08:00 âs 12:00 hÔras'

exclusivamente no segui-nte 
-ãnáut"co 

t Av' Presidente João Pessoa' 4? - Centro - Moqeiro - PB'

1It. O.DÀ HOMOLOGÀÇÃO E ÀDJI'DICàÇÃO
, ordenada às ProPostas aP

cursos Porvêntura interpos
clusivo dos trabalhos dese

rêsentadas, analisada a documentaÇã
14 . 1. concluido a fase competitiva
de habilitação e observados os re
o Pregoêiro eÍtitira relatóLiÔ con
autoridade superiol do ORC, iuntame
à AdjudicaÇâo e Homologação da resp
14.2.A âutoridade suPerior dÔ ORC

intêressês do ORC, discordar e d
âpresentado pelo Pregoeiro, revogar
fundamentaÇão exigida pela legislaÇ

nte com os elementos con
ectiva licitaÇão, quando for o caso

poderá, no entanto, tendo êm vis

tos na forma da legislaÇâo vigente
nvolvidos no certame, remetendo-o
sti-tutivos do plocesso, neces sálio

ta sempre a defesa do

d

o

a
5

o
a

eixar de homofogar, total ou Parcialnente, o resultad
ou considêrar nula a LicitaÇáo, dêsde que aplesente a

âo vigente, resguârdados os direitos dos licitantes'

V15.0 , DO CONTRàTO



15.1.Após a homologaÇão pela autoridade superior do oRc, o adjudicatário será convocado pala,
dêntro do prazo de 05 (clnco) dias coosecutivos da data de recebimento da notj-ficaÇão, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade corn as modalidades permitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o nesmo sofrer alteraÇões nos termos definÍdos pêla rêfêrida norma '
iS.Z,pao atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorlendo esta dentro do prazo de

validade de sua proposta, o licitante perderá todos os dileitos que porventura tenha obtido como

vencedor da licitaÇão,
15,3.É permitldo ao ORC, no caso do ticitante vencedo! não comparecer para Assinatura do contrato
no pra;o e condiÇÕes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, nâ ordem de

classificaÇão e sucessivalnente, para fazê-1o em igual prazo do lj-citante vencedox'
15.4.O contrato que eventualmeote venha a ser assinado peLo licj.taote vencedor, poderá ser
afterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou pol acoido entre a§

partes, nos casos previ;tos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, confollne o disposto
;os Arts. 't-l , '7g e ?9, todos da Lêi 8.666193; e realizado na forna dê folnecimeoto parcelada.
l-5.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas Inesmas condiÇóes contratuais, os acrêscinos ou

supressões que se fizerern nás compras, até o respectivo limite fixado no Art- 65, S 1" da Lei
g.666/93. Nenhun acréscimo ou supr;ssão poderá excedêr o limite estabelecido, salvo as supressôes

rêsultantês de acordo celebrado entre os contrataotes'

15. O.DÀS SÀ}{çõES ÀDMrNrSrRÀÍrvP.s
l6.l.Ouen,convocadodentrodoprazodeval.idadedasuaproposta,nâocelebrarocontrato'
deixar dê entregar ou apreseniâr documentaÇão falsa exigida pala o certane' ênsejar o

letardamentodaexecuÇáodeSeuobjeto,nãomantiveraproposta,falharoufraudarnaexecuÇão
do contrato, comportar-se de nodo iiidôneo, declarar informaÇôes falsas ou cometer fraude fiscal,
garantj-do o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a união, Estados,

ói"t.ito Eederal ou Municip.ios e, se!á descr;denciado do Sistena de Cadastramentô Unificado de

Fornecedorês SICAF do coverno Fêderal ê de sistêmas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Eederal ou MunicÍpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos' sem prejuizo das Ínultas previstas
neste Edital e das demais cominaÇôes legâis'
]"6.2'Arecusainju§taemdej-xardecumpr-irasobrigaÇÔesaSsumj.dasepreceitos]-egais,sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às segui;tes penafidadês previstas nos.Àrts' 85 ê 87'

da Lei 8,666/93: a - advertência; b - multa de morâ de O'5? (zero virgula cinco por cênto)

àp:-i""au sobre o valor do contrato por dia de atlaso na entrega' no inlcio ou na execuÇáo do

objetooracontratado;cmu].tade10?(dezporcento)sobreovafo!contratadopelainexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - s imultaneanente ' quatquer das penalidàdês cabíveis

fundamentadãs na Lêi 8.666/93 e na Lei l0'52A/02'
16.3.se o valor da multa ou indenizaÇáo devida nâo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias

apósacomunicaçãoaoContratado,seráautomaticamentedescontadodaprimeiraparcelado
pagaÍnento a que o Contratado vier a fazex jus, acrescldo de julos noratórios de 1t (rxn por

..áto) "o 
mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente'

16.4.Após a aplicaÇáo de quaisquer das penalidade§ previstas' reallzar-se-á comuolcaÇão escrita
ao Contratado, e pubficaao na i^p."r,"" àfi"l"l. exciuidas as penalidades de advertência e nufta

de Ínora quando for o caso, constàr'rao o fundamento 1eqal da puniÇão, infoflnando ainda que o fato

será registrado e publicado no cadastlo colrespondente'

17.0.DÀ COI'íPROIrÀçÃO DE EXECUçÃO E RECEBTI',ENIO DO OBi',ETO

17.1.Executada a plesente contrataÇão e observadas as condiÇões

p""iuuau", os proàedimentos e prazos-pêra 
-receller:- 

o, 
^seu 

objeto
caso, à disposiÇões dos Arts. ?3 a 16, da LeL 8'666/93'

de adimPlemento das obr:igaÇões
pelo ORC obedecexão, conforme o

18.0.DO PAGÀ!I!EMo
LB.1.O pagamento será realizado mêdiânte processo regular e ero observância às normas e

proeedinentos adotados per; oRC, da seguintà maneira: Piara ocorrer no prazo de trinta dias'

contados do perlodo de âdimplemento
18.2.o desembolso máximo d.';;;;;ã;, nâo será superior ao valor do rêspectivo adimplemento' de

acordo com o cronograna u'pto'uao, quando for o caso' e sempre en conformidâde con a

di,sponibitidade de recursos financeiros '
lE.3.Nenhumvalorse!ápagoaocontratadoenquantopendentedeliquidaÇãoqualquelobligaÇão
financeira que the for i^pã"tu, 

-"* 
"i.toa" 

ae penaliaaae ou inadimplência, a qual poderá sêr

compensada com o pagamento pánae.rtu, sem que issà gere dir:êito a acréscimo de qualquêr natureza'

1B.4,Nos casos de eventuai; atxasos de pagamento nos telmos deste instrumento' e desde que o

contratado não tênhâ concorlido ae atguná forma para o ât!aso, sêrá adnitida a cÔmpensaÇão

financeira,devidâde§deadatalimitêfj'xadaparaopaganentoatéadatacorrespondentêao
efetivo paqanento da parcela. os encargos motuiórios devidos em razão do atraso no pagamento

sêrão calculados com utilização da segr'rintê fórmula: EM = N x VP t 1' onde: EM = êncarqos

moratórios; N = número de dias entre a áata prevista para o pagamento e a do efetivo paqamento;

Vp: valor da parcela 
" ".a-puq", 

e I = 1nàice de compensaÇão financeira' assiÍn apulado: 1=
(Tx+100).i365,sendo1x=.p-grqentualdoIPCÀ-ÍBGEacurnufadonosú]-timosdozemesesou,na
sua fa1ta, um novo indice "aoaj; 

p.r" Governo Federal que o substitua, Na-hipótese do referido
indice estabelecido para , .ã^p.,t",çao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, "átã 
tiotta", êm substltuiÇão' o que vier a sêr determinadÔ pela

legislaÇão entáo en vigor.

fixos ê irreaiustáveis no prazo de un ano'19. O.DO REÀ.]USTÀT.'ENÍO
19.1.os pieÇos contratados são



l.9.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e nediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos
poderâo sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da variaçáo verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-Se por base o mêS de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaÇóes ioiciadas e concluídas após a ocorrêncj.a da anualidade.
19,3.Nos reajustes subsequentes ao primêiro, o interregno nÍnimo de un ano será contado â partii
dos efeitos financêiros do último reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divufqaÇão do índice dê reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pê1a úItlna variaÇáo conhecida, llquldando a diferenÇa
correspondente tão logo seja di-vulgado o indice definitivo. Ej.ca o Contratado obrigado a

apresentar nemória de cáIculo referente ao reajustameoto de preÇos do valor rêmanescente, semple
que este ocorrer.
i9.5.Nas aferiÇões finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o dêfinitlvo.
19.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a sêr extinto ou de qualquer forna não

possa Ínais ser utilizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
legj-slaÇáo entáo em vigor.
19.?.Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as paite§ elegerão novo lndice
oficlal, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de terno aditivo'
19.8.o reajuste poderá ser reafizado por apostilamento.

20.O.DÀ,s DISPOSIçõES GERÀIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela efaboraÇão e/ou apresentaÇáo de documentaÇão relativa
ao certame, qualquer tipo de indenizaçáo.
2O.2,Nenhuma pesÀoa física, ainda que credenciada por procuração 1ega1, poderá Ieplesentar maia

de uma Licitante.
20.3.A presente licitaÇãO Soinente poderá viI a sel revogada po! razÔes de interesse púb1ico

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou aoulada no todo ou en parte, pol
iLegalidade, de ofició ou poL provocaÇão de terceiros, mediante parecer esclito ê dêvidanênte
fundamentado.
2o.4.casoasdatasprevistasparaarealj-zaÇãodoseveotosdapresentelicitaÇãosejamdeclarada§
feriado e não havendo ratiaicaÇão da convocaÇão, fican transferidos autonaticamente para o

primeiro dia úti1 subsequente, no nesmo locaI e horê anteriounentê previstos'
)O.S.O OnC por conveniência administrativa ou técnica, se reselva no direito de paralisar a

qualquer tempo a execuÇáo da contrataÇão. cientificando devidamente o Contratado'
z'o.g.oecairá do dÍreito de inpugnar perante o oRc nos teflnos do presente instrunento, aquele

que, tendo o aceitado sem otj;ção, venha a apresentar, depois do jul-gamento' falhas ou

iiiáqrruriauaes que o viciaram hipótese ern que ta1 comunicado não têrá efeito de recurso,
20.?.wos valores apresentados p;los licitantes, iá deverão esta! incluidos os custos com

aquisiÇáo de materi;l, mâo-de-obra utillzada, impostos, eocargos' flêtes ê outros quê venham a

incidi-r sobre os respectivos preÇo§.
2O.8.As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste iostrumento'

ficarâo única e exclusivanente s;jeitos a intexpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superlor do oRc; em gualquer fase da licltação' a promoçâo de dili'gência
destinada a escLarecêr ou a complementar a instluÇâo do processo'
20.9,Para dirimj-r controvérsias decorrentes deste certane' excluldo qualquer outro' o foro

conpetente é o da Comarca de ltabaiana

Mogeiro - PB, de Janeiro de 2A23.

FLAVl ELEBSON ARA JO

Pregoéiro oficial



ESTÀDO DÀ PÀBÀÍB.À
PREEE ITI'R,À MUNICÍPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

ÀNEXO I -

TERMO DE

PREGÃO PRESENCIÀT N" OOOO2/2023

REFERÊNCIA - ES PEC I FICAÇÔES

1.0. DO OBJEÍO
1. 1. Constitui objeto desta
E COMBUSTIVEIS PARÀ I-ROTA

liCitAÇáO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÀXÀ FORNECIMENTO DE LUBRIEICÀNTES

DE VEiCULOS DESTE MUNI C Í PIO.

2.0.,rrsÍrFrcÀTrvÀ
2.l.Consideraado as neces§idades do ORC, tem o pre§ente termo
e adequadamentê, os procedinentos necessários para viabilizâr
2.2.,\s caracteristicas e especificaçÔes do objeto oia licitado

a finalidade de definir, técnica
a contrataÇão eÍn tela.

sáo:

correspondente,

CODIGO D] UNIDÀDE QUÀ.!I'IÍDÀDE

1 OLINÀ COMUM LI TROS 96000

2 lESEL COMUM LITROS 128000

l Í ESEL S1O

LCCOL

LEO DE T'REIO DOT 3 5OOML

LEO DE FREIO DOT 4 5OOML

LEO DE MOTOR 15W40 EMBALAGEM COM 20L
ulrco 2ow:o EMBALAGEM coM 2oLLEO HlD
ULICO 68 EMBÀLÀGEM COM 20!LEO HI

O HID L]CÀ ÀTF LLLEO PARÀ DI
Àil :z slreel,ecnM col.1 zol,

L Í TROS 160000
L I TROS 48000

1
UN) 60

5
UND 60

BALDE 40
1

BÀLDE 2A

BÀLDE 40
60

LO
BALDE 20

11
BÀLDE 2t2 iúiÀ paae cHASST EMBÀLAGEM 2oKG

3. O,OBRIGAÇõES DO CONTRÀÍÀDO
3.1.Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigêçÕes conceloentês à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como poI todas as despesas e compromissos assumídos, a qualquer

tltulo,peranteseusfornecedoresoutelceirosemrazáodaexecuÇãodoobjetocontratâdo'
3.2.Subsiituir, arcaodo con as despesas decorrentes, os mate!iais ou serviços que apresentarem

alteraÇões, deterioraÇÕes, imperfeiÇóes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do insirumento de ajuste pactuaao, ainda que constatados após o rêcebimento e/ou pagamento'

3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇáo, salvo medj"ante prévia

e exprêssa autorizaÇão do Contratante.
3.4,üanter, durantê a vigênciâ do conttato ou outros inatrunentos hábeis, en conpatibilidade
ãom u" oUtiguçôes assurnidas, todas as condiÇôês de habilitaÇão e qualÍficaÇáo exigidas no

iÀ"p""ti.ro pioà"""o licitatôrio, apresentando ao contratante os documentos necessários, sêmpre

que solicitado.
3,5.Emitj.r Nota Fiscal correspondente à sede ou fÍliat da empre§a que apresentou a documentaqão

na fase de habi l itaÇão.
3.6.Executar todas as obrigaÇões assunidas com observância a melhol técnica vigente, enquadrando-

s€r rlgorosamente, aentrà dos preceitos legais' norma§ e especificâÇÔes técnicas

co rresPondentes '

.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEIÍÀBILIDÀDE DE PREÇOS

.l.Havendo proposta ou ]'ance vencedor com valor para o respectivo iten relacionado acima' na

oluna código:
.1.1.cÔmindiciosqueconcluzanaumapresunÇãorelativadeinexequibilidade,pelocritéij.o
efinido no Art. 48, II. da Lei 5.666/93, em tal sltuaÇão, nâo sêndo possivel â imediata

onfirmaçâo, poderá ser oaaa aã ricitante a oportunidade de demonstrar] â sua exequibilidadê,
endo-lhefacultadooprazode03(três)diasútêisparacomprovaraviabilidadedosprêços'
onforme parâmetros do mesmo Àrt. 48, 1r, sob pena de desconsideraÇão do item'
.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamentê a proposta, quando for
caso, apenas o itên correspondênte.

.3.os lances verbais serão efetuados em unldade monetáriâ oacional'

I
4

c
4

d
c
s
c
4

o
4

S. O.MODELO DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte integrantê deste Termo dê Referência o modelo de proposta dê preços

podendà o Licit;nte apresêntal a sua proposta no pióprio modelo fornecido'
àevidamente preenchido, conformê facultj o instrumênto convocatório - Ànexo 01'

desde que se la

I

I

t

UND
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ESTÀDO DÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀ'. DE MOGEÍRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE RETERÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESÉNCIÀL N. OOOO2 /2 O2 3

PROPOSTÀ

REF.: PREGÀO PRESENCIÀL N. OOOO2/2023

oB.,ETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ FORNECIMENTO DE LUBRIEICANTES E COMBUSTIVEIS PÀRA FROTA DE

VEÍCU],OS DESTE MUNICÍPIO.

PROPONENTE :

Prezados Senhores,

Nos telmos da licitação em eplgrafe, apresentaÍnos proposta conforme abaixo:

CODIGO DIS MÀRCÀ/l{oDE!O I]NIDÀDE QUÀNIIDÀDE PREÇO UNII. PREÇO TOTÀI

1 OLINÀ COMUM LITROS 96000

2 IESÊL COMUM LITROS 128000

3 IESEL S1O Ll TROS 160000

COOL LI TROS 48000

],EO DE FREIO DOT 3 5OOM], UND 60

6 LEO DE EREIO DOT 4 5OOML UND 6C

LEO DÉ MOTOR 15wao Éuaalecnu cotr zol, BÀLDE 40

I O HI ul,rco 20w30 ÉMBÀLÀGEM coM 2oL BALDE 2C

9 LEO HI ico 68 slleer,nceM col,l zor, BÀLDE 43

10 I,EO PARÀ DI H] LICÀ ÀTF LL UND 60

11 32 EMBÀLÀGEM COM 2OL BÀLDE 20

t2 GRÀXÀ PARÂ CHASS] EMBALAGEM 2OKG BALDE 2A

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - RS

PRÀZo - Iten 5.0r
PÀGAMENTo - Ítem 18.0:
VALÍDÀDE DA PROPOSTA _ IIEM 8.0

CNPJ

/de de

Responsáve L

Y r..



ESTÀDO DÀ
PREEE ItUNÀ MUNÍCIPÀL DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀlrExo rr - PREGÀO PRESENCTA! N" oooo2/2023

MODELOS DE DECIÀRAÇÕES

REE.: PREGÃO PRESENC]ÀL N. OOO02/2023
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEÍRO

PROPONENTE
CN PJ

1.0 - DECLARÃÇÃO de cunprinento do disposto no Art. 7

V, da Lei 8.666/93.
lnciso XXXIII, da CE

FÔLHÀ O1l02

Art. 27, Inciso

o proponente aclma quallficado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Àrt. 7o inclso
xxiffj a" Constituição Federal, Lej. 9.854, de 2? de outubro de 1999, declara não possuir em seu

quadrodepessoa.I,funcionáriosnenoresdedezoitoanosentrabalhonoturno,pe!igosoou
insalubre q nem menores de dezesseis anos, eÍn qualquer trabalho; podêndo existir menores, a

partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz na forma da legislação viqente'

2.0 - DECLÀRÀÇÃO de superveniência de fato Ímpedj-tivo no que diz respeito a participação na

conforme exigência contida na Lei 8'666'l93, Arl' 32' §2o' o proponente acima quatificado' declara
não haver. âié a presente data, Íato il1peditivo no que dlz respeito à habllitaÇão/participação
na presente licit;Ção, não se encontranáo ern concordata ou estado ralimentar, estândo ciente da

obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores ' Ressalta, ainda' náo estâr sofrendo
p"nuíia"d" de declaraÇão de idoneidade no ámbito da administraÇão Eederal, Estadual, Municipal
ãu do Oistrito Federal, arcando civil e criminalmênte pela prêsente afirmação.

3.0 - DEcLÀRÀÇÃo de submeter-se a todas as cláusulas e condiÇÕes do correspondentê iostrumento
convocatório.

O proponênte acirna qualificado declara ter conhecimênto e

respectlvo instrumento convocatório e submeter-se as condlÇôes
acêitar todas as cláusulas do
nele estipuladas.

Local e Data

NOME,/ASS INATURÀ,i CARGO

Rêpresentantê fegâl do proponênte.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÓES DÉVERÃO SER EI,ABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITÃNTE, OUANDO FOR O CASO'



REP.I PREGÃO PRESENC]AL N. OOOO2/2023
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.4 DECLARAÇÃO de elaboraÇão independente de proposta.

(j-dentificaÇão completa do repre§êntante do licltante) ,

constituldo de (identificaçáo completa do licj.tante ou do
(licitante/consórcio) , para fins do disposto no item 7.5.1.
OOOA2/2023, declara, sob as pe.as da lei, em especial o art
que:

d) que o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou em parte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeto da referida liciLaÇão;

EOLHA 02 / A2

coroo representante devidamente
consórcio ) , doravante denominado

do Edital do Pregão Presencj.al no
. 299 do códlgo Penal- Br:asileiro,

a) a proposta apresentada para participax do Pregão Presencial no AAAA2/2A23 foi êlaborada de

mâneiia lndependênte pelo licitante, e o conteúdo da proposta nâo foi, no todo ou em palte,
dj-rêta o indi;etamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencia.I ír" oooo2/2023t por qualquex meio ou por qua.l-quer pessoa;

b) a intençáo de apresentar a proposta elaborada para particj'par do Pregão Prêsencial no

OOOO2/2023 não foi informada, disàutida ou recebida de quafquer outro participante potencial ou

de fato do Pregão Presencial n' OO0o2/2023, po! qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c)quenãotentou,porquatquelneioouporqualquelpessoa,influirnadecisâodequalquer
out; participante poteniiat ou de fato do Preqão Presencial ít" AOO02/2023 quanto a partlcipar
ou náo da refeiida licitação;

para participar do Pregáo Presencial n" AAA02/2023
j-ndiretanente, comunicado ou discutido com qualquer
Pregão Presencial o" AAOO2/2023 antes da adjudicação

e) que o conteúdo da proposta aplesentada para participaçâo do Pregão Plesencial no 00002/2023

não foi, no todo ou em parte; direta ou indiretamente, dlscutido ou recebido de qualquer

integrante da Prefeituxa Municipal de Mogeiro ante§ da abertura oflcial das propostas; e

f) que está plenanente cj.ente do teor e da extensáo desta declaração e que detén plenos poderes

e informaÇÕes Para firmá-Ia.

LôcaL e Data.

NÔME,/ÀSS INATlRÀ/CARGO
Representante legaI do propÔnente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÂO SER ELABORÀDÀS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO ]'ICITANTE' QUANDO FOR O CÃSO'



ESTÀDO DÀ PÀFÀIBÀ
PREEEITUBÀ MI'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERI,ÍÀNENIE DE LICTTÀÇÀO

ÀIIEXO rrl - PREGÃO PRESENCTÀ! Nô 00002/2023

MODELOS DA DECLAAÀÇÃO DE REGULARIDADE . HABIL]TÀÇÀO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N' OOO02/2023
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

Local e Data

NOME /ASS lNATURA/CARGO
Reprêsentante legaI do proponente.

PROPONENTE
CN P.]

1,0 - DECLARAÇÃO DE RÉGULARÍDADE para habilitaÇão previsto no Art' 4o', rnciso vrr', da Lei
10 .52A /02 .

oproponenteacimaqualifi"cado,declala,emconformidadeconodispostonoArt'4o'Incisovll'
da Lei 10.520/02, qu! está apto a cunprir plenamente todos os Iequisitos de habilitaÇão exigidos
no respectj-vo instrumento cónvocatôrio que rege o celtâmê aciroa iDdicado'

OBSERVAÇÂO:
o-ó"ãiiriiiéeo DEVERÁ sER ELÀBoRÀDA EM pApEL rrMBRÀDo Do LrclrANrE' QUANDo FoR o cÀso.

I
I



ESTÀDO DÀ
PREEE ISI,'BÀ MUNÍCIPÀÍ, DE MOGEIRO

co!,ÍIssÀo PERI'ÍÀNENTE DE LrCrrÀçÀO

ÀNEXO IV .- PREGÃO PRESENCIÀ! N" OOOO2/2O23

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÃO PRTSENCTàL N" 00002/2023
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" PP OOOA2/2A23

CoNTRÀTO W": ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀ'{ A PRETEITURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ., PÀRÀ EORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA FORT4À ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrator de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Pr.esidentê João Pessoa, 4f - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08.866.501/0001*67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio ,losé Fêrreira, Brasileiro, Softeiro/ Empresario, rêsidente e

domicj.llado na sitio Pintado de cima, 138 - Area Rural" - Mogeiro - PB, CPF n' 840.199'644-91,
Carteira de ldentidade n' 3360118 SSPPA, doravantê simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado

..., CNP,I no ........., neste ato lepresentado
por . .,, residente e domiciliado na .. ..
CPP n' . Carteira de Idêntidade
as partês contratantes assinar o presente

oo . . . ., doravante sinpfesmente CONTRÀTADO,
contrato/ o qual sê regerá pelas cláusulâs e

decldiram
condi Ções

cúUsul,À PRWEIRÀ - DOS EUI.IDNIÍENTOS:

Este contrato decorre da ticltaÇão modalidade Pregão Presencial T\" 00002/2023, processada nos
termos da Lei Eederal n' 10.520, de 17 dê Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Fêdera1 no

8.666, de 21 de .lunho de L993; Lei complernentar no 123, de 14 de DezeÍüro de 2006; Decreto
Municipal n. 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinentê, consideradas as alteraÇÔes
posteriores das referidas nolmas.

CIÁUSuIÀ SEGI'IIDÀ - DO OBJETO:
O presentê contrato tem Por obieto:
COMBUS-IVL.S PARÀ -R,OTA DI] VEÍCULOS

CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA PAXÀ EORNEC]MENTO DE LUBRIFTCÀNTES E

DESTE MUNICÍ PIO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇóes exprêssas neste
instrumento, proposta apresentada, específicaÇões técnicas correspondentes, processo de
licitação modalidadê pregão Presencial n" 00002,/2023 e instruÇôes do Contr.atante, docunentos
esses quê ficam fazendo partes lntegrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; e

será rêalizado na forna parceladê.

cl,ÁusuÍ,À TERCEÍRÀ - DO VÀIOR E PREÇOS:

ô valor total deste contrato, a base do preço proposto/ é de R§

cúustIlÀ QuÀRTÀ - DO REA,]USIÀIIIEIITO EM SENTIDO ESTRITO:
os preÇos contratados são fixos e irreajustávels no prazô dê un ano.
Dentr:o do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos poderão
sofrer reajuste após o interregno de um anor na mesma proporÇão da variaÇão verificada no IPCA-
TBGE acumulado, tomando-se por base o mês de aprêsentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciêdas e concluidas apôs a ocorrência da ânuâfidade.
Nos reaiustes subsequentes ao prlmeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divutgaçâo do indicê de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a lmportância calculada pela última variaÇão conhecida, liquidando a diferença correspondênte
tão logo seja divulgâdo o indicê defioitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálcuIo referente ao l:eâjustamento de preços do va1ôr remanescentê, semprê quê estê Ôcolrer.
Nas aferiÇõês finais, o índicê utilizado para reajuste será, obrigatorianênte, o dêfinitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha â sêr extinto ou de quâ1quer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇâo, o que vier a ser determinado pela leqislaÇão
êntão em vigor.
Na ausência de previsão fegal quanto ao índice substilrlto, as pattes elegerão novo indj-ce
oficial, para reajustamento ão preço do valor rêmanescente, por nêio de termo aditiv'r_ I

o reajuste poderá ser reafizado por apostilamento. I
I

\,
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cúUsI,I,À QUINTÀ - DÀ DoTÀÇÃO;
As dêspesas correrão por contâ da segulnte dotaÇão, constante do olçamento vj.geotei
Recursos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL N" 384/2022 02,010 GÀBINETE DO PREFEITO

O2ü.A.A4.L22.2A02.2003 MÀNUTENCÀO DAS ATIVIDÀDES DO GABINETE DÔ PRÉEEITO O2. O2O SEC. DE

ADMINISTRAÇÃO E PLÀNEJAMENTO O2O2O.A4.V2.2003.2006 MÀNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ÀDM E

PLÀNE.IAM 02.030 sEc DE EDUCÀÇÃo, CULTURA, ESP, T,AZER Ê TURISMO 02030-72.722.2A06.2948 MANUTENCAo

DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP, LÀZER E TURISM 02,O40 SEC. MUNICIPÀL DE SAUDE-FMS

o2a 40 . Lo . 122 . ooo 4 . 2 92 0 MANUTENÇÃO DAS ÀTrVrDÀDES DÀS SECRETARTA DE SAÚDr 02.050 sBC. DE ACAO

socrAL/E}IAS 02050.08.243.2008.2940 MÀNUTENÇÃO DÀS ATTVTDADES DO CONSELHO TUTEIÀR
O2A5O,OB,244.2OOB.2O4O MÀNUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL 02.O7O SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE,

PESCA E PECU O2O'70.20.722,2010.2066 MANUT. ATIV. ÀDM. DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTEO2.OBO

SEC. DE INDUST. COMERCIO E INERA ESTRUTURÀ 02080.15.452.2009.2073 MÀNUTENCAO ATIVIDADES
ADMINISTRÂTIVAS DA SEÍNFRÀ 02.140 SECRETARIÀ DE FINÀNCAS 02140.04.123.0004.2088 MANUTENÇÃO DAS

ATIVÍDADES DA SEC DÊ FINANÇÀS 3.3.90.30.00.00 MÀTERIAL DE CONSUMO

cúusul.À sExrÀ - Do PÀeÀ!.íENTo:
O pagamento ser:á efetuado mêdiante processo regular
adotados pelo Contratante, da seguinte manêira: Para
do periodo de adimplemento.

cLÁusulÀ sÉTlla - DO PRÀZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrêga do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 5?, § 1', da Lei 8.666/93,
da assinatura do Contrato:
a - Entrega: Imedj,ata.
A vigência do presente contrato será determinada: até
considerada da data de sua assinatura.

e em observância às normas e procedimentos
ocorrer no prâzo de trinta dlas, contados

que admitê prorrogaÇâo nas condições e
está abaixo indicado e será considerado

o final do exercicio financeiro de 2023,

cúus(IlÂ orrÀ\rÀ - DÀs oaRrcAçõEs Do coNrRÀTÀNEE:
a - Efetuar o pagamento relatÍvo ao fornecimento efetivamente realizado, de âcordo com as

lespectivas c1áusulas do prêsente contrato;
b - pioporcionar ao contratado todos os meios necessáxios paxa o fiel fornecimentÔ contratadoi
c - Notificar o contratado sobre qualquer ilregularidade encontrada quanto à qualidade de ploduto
fornecido, exercendo a nais anpla e compfeta fiscalizaÇão, o que não exime o contrãtadÔ dê suas

responsabilidades contlatuais e legais;
d - Designar representante§ com atrÍbuiÇÔes de Gestol e Fiscal deste contrato, nos têImos da

norma viáente, especiaLmentê paxa acompanhar ê fiscalizar a sua execuÇão, respectivanente '
permitidt a contrrtaçáo dê terceiros para assistência e subsidio de infolmaÇóes pertinentes a

essas atribuiÇóes,

cúusuLÀ lroNÀ - DÀs oBRTGAçõES Do coNTRArÀDo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade êstabelecidos para o ramo de atividade lêlacionada
ao objeto contratual, con observância aos prazo§ estipulados;
b - Rãsponsabilizar-se por todos oS ônus e obrigaÇões concernentes à legj-s1aÇão fiscal, civil,
tributária e tiabalhj-sta, bem como por todâs as dêspesas e compromisaos assumidos, a qualquer

t1tulo, perante seu§ fornecedores ou terceiros em razão da execuÇáo do objeto contratado;
c _ Mant;r preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
á _ p"in iti, e facilltar a fiscalizaÇão do contratante devendo prestar ôs infornes e

esclarecimentos solicitados;
e _ Será lesponsáve1 pelos danos causados dirêtamente âo contrataBte ou a telceilos, decollentes
de sua culpã ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa rê sponsabi I idade

a fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo órgão inteiessado'
i - Não cedér, tran§ferir ou subconiratar, no todo ou em partê' o objeto deste instrumento' sen

o conheclmento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
! I uurrte., durante a vigência do contrato, em compatibi.Iidade com as obrigaÇões assumidas,

Éodas a" condiÇões de habilitaÇão e qualificaçâo exigidas no respectivo plocesso Iicitatório'
apresentando ao contratante os documentos necessários, senpre que solicitado.

crÁusulÀ DÉcüÀ - DÀ Àr,TÉRÀÇÃo E REscrsÃo:
Estê contrato podê!á sêr afterado coÍn a dêvida justificativa, unj-Iateralnente pê1o Contratante
ou por acorclo entre as partes, nos casos previstos no Àxt' 65 e será rescindido' de pleno

airáito, conforme o disposto nos Arts. '7'l , '78 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
O Contratado fica obriqado a aceitar, nas me§mas condj-ÇÔes contratuais, os acréscimos ou

supressõesque§efizelennascompras,atéorespectivolirnitefixadonoArt.65,s]-"daLei
8-666/93. Nenhun acréscimo Ou supr;ssão poderá exceder o Iimitê estabêfecido, salvo as supressÕes

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes'

clÁUsu,À DÉCIT',A PRI}GIRÀ . DO RECEBÍMEI|'TO:

Executado o presentê contrato e obselvadas as condições de ad

os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo
.u"ó, à" disposiÇôes dôs Arts. '73 a 16, da Lei B'666193'

implemênto das obrigações pactuadas,
Contrêtante obedecerão, conÍorne o

CIÁUSUI.A DÉCIMÀ SÊGUNDÀ DÀ.s PENÀIIDÀDES



A recusa injusta em dêixar de cumpri! as obri-gaÇôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas oos Arts. 86 e 87, da
Lel 8.666193: â - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero virgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 10t (dez pox cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - sinultaneamente, qualquer das penalidâdes cabiveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei l0-520/02.
Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recol-hido no prazo de 15 dias após a colÍlunicaÇão
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira palce1a do pagamento a que o

Conlratado vier a fazêr jus, acrescido de juros moratórios de 1g (um po! cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cúusrrrÂ DÉcD.rA TERcEÍnÀ - DÀ coMpENsÀÇÃo FÍNAtrcE rRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de paqaroento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de al-guna forma para o atraso, será admitida a compensaÇâo financeira.
devj-da desde a data linite fixada para o pagâmento até a data correspondente ao efetivo pagaroento
da parcefa, Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utilizaÇãodaseguintefórnula:EM=NrVPxI,onde:EM=êncargosnoratórios;N=núnerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valo! da parcela a

ser paqa; ê I = Índice de compensaÇão financêira, assim apuradoi 1= (TX + 100) :365, sendo TX
: pêrcentual do IPCA-lBGE aculnulado nos úl-tinos doze meses ou, na §ua fa1ta, um novo indice
adotado peLo Governo Eederal que o substitua, Na hipótese do referido lndice estabelecido pala
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma náo possa mais ser utj"lizado,
será adotado, em substituiçâo, o que vier a ser determinado pela legi§lação então em vigor.

cÍ,áusl,IÀ DÉCDÃ QUÀRTÀ - DO FORO:
para diriÍnir as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Itabãiana.

E, por estarem de pleno acordo. foi lavrado o plesente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testenunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

de de

PELO CONTRÀTADO

í\\


