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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
CC^ISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

edital - Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO N» 00012-2023
licitação N°. 00008/2023
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Órgào Realizador do Certame:
prefeitura municipal de RIACHÃO

-T' "5 - CENTRO - RIACHAO - PB.*  -^=^^-ao-licitacao@hotmai].rnm - Tel.: (083) 3639-1002.
Observação:

Equiparados/íof termo^"da"lígTsTaçào vi Pequeno Porte e
doravante denominado" íi:ípleL^íte^ORC^^\^or^^ . 770/000i-58,
possam interessar que fará realizar arr^va« h P®" conhecimento de quantos
Equipa de Apoio, as lÉtSo "o """^0 ti assessorado por sua
indicado, licitacAo „a .odaiiTade'"Jl; .fll' -""uço aciaa
tudo de acordo com este instrument-n o om csKo . "—00001/2023. tipo menor preço;dulho de 2002 e subsVdiarTaaeTte a Rei Eeder"^^^ 666"/'t,"a'
Complementar n» 123, de 14 de Dezembro de ?nní: 21 de Junho de 1993; Lei
Agosto de 2007; e legislação oert-inpnhe .q' Municipal n" 006, de 07 de
referidas normas; conforme os critérios elrTcel^ 1 alterações posteriores dasObter a melhor proposta para: A,^i.lçâo Â oás ̂ ^""Ua T„araf."""°''
1.0.DO OBJETO

rlatalhadas no

convocatório, especmTações" técnicas^e^inLr^°"^^^'^^ termos deste instrumento
quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade" d^a complementares que o acompanham,
suprir demanda especifica - Aquisição de Gás glp T á "^«^ida efetivação de compra para
e  imprescindível, bem como releíantf ,ned J considerada oportuna
necessidade de desenvolvimento de ações continuada público; e ainda, pela
pertinentes, visando à maximizaçâo dos rernrSÍ i ^ promoção de atividades
observadas as diretrizes e metas definidas objetivos programados,e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas!
2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Para°~?õV:b1:rd:stTSb'1^^^^^^ ^ ^ ̂  "-"Utacâc16:00 horas do dia 02 de Faverairrde loL «» Pregoeiro até as
instrumento. Neste mesmo local, data e horário <? constante do preâmbulo deste
abertura dos referidos envelopes. horário será realizada a sessão pública para
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta liriraoSrh
normais de expediente: das 08:00 as 12-00 horac; v £ serão prestados nos horários
2.3.Qualduar pessoa - cidadão ou Ucitante
providencias ou impugnar o ato convocatórin Hocr r. solicitar esclarecimentos,e dirigida ao Pregoeiro, até 02 "doIsrdLs úteis an7. Th ? "^^^^^^^tada por escrito
das propostas. uteis antes da data fixada para recebimenfea

elabotacéo destequattol horas, considerado da data em que foi dLfl ^4 (vinte e2.5.A respectiva petição poderá ser ap?esent.df Ja sJ^Ci^te^lSia" °



r r 2 ■ Prof.r V : riachao. lieitacao0hotmail. com;
exclusivamente no segu^intT^endíréço ""Avenidí^^M^^ indicados.
Centro - Riachão - PB; e Avenida Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Sede -

preâmbulo deste EdLtaT,^aos cuidat^^s^ do Pr AR - ao endereço constante do
rigorosamente observadas as exigências desT subu;m'!'rp';t?^^^^^
3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO

J.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

3*Í'4'í!JFÍn - modelo DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO-J.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO rtAüiUiiAÇAO,
3.2.A obtenção do Edital poderá ser'feita da seguinte forma-
3.2.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente;
3.2.2.Pelos sites- k)-»-
transparencia/licita; www.tce.pb.gov br- e ^^"^"•''^®=h®o-Pt'-gov.br/portal-da-
3.2.3.solicitado e enviado pelo e-mailI'riachao.llcltacaoehotBail.com.
4.0.DO SUPORTE LEGAL
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Feripr^i r,o m con ^ a-, .
subsidiariamente a Lei Federal n® a oi ^ 10.520, de 17 de Julho de 2002 e123, de 14 de De/embrÒ deToÔe- Oec^t^M "f Complementar n=

^ legislação pertin^Me? Snsidí^Sras aTter^S^ " T'■ ^gue ilcam iatendo partes integr^tes
5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO

^Vs° nrcrs3ldld:7ro\r^e1ue'°aÍÍte° características8.666/93, está abaixo indicadoTsíS cÕn,"^, "°= P«vistos pela Lei
Compra: siderado a partir da emissão do Pedido de

Entrega: Imediata.

correspondente Temo dTLfTrYncuí anexTTtlt especificações definidas notermo não estabelecer o local para á entr^aa instrumento. Na hipótese do referido
será feita na sede do ORC ou em uma daí , ® demanda e oportunidade, essaque compõe a sua estrutura operLi^nal administrativas, por ele indicada,
exemiíío nnínceí^ro^de^W deteminado: Até o final do5.4.s^despesas decorrentes do ob.ítTdt?: rtare,-c:r-írr conta da seguinte
FÍSlia?° ~ Próprios do Municipio/EMS/EMAS/CCI/CRAS/lGD SUAS/IGD Bolsa
02.060 - SÍreteria^^Muiicipfl ^^®"®Parência: 04.122.1002.2003;
12.366.2006.2020; 12.365.2007.2021. ^^-^^^-2008.2015; 12.361.2008.2019;
02!080 ~ de Saúde: 10.301.2005.2022.08.244.2014.2036,í^ " 08.244"2014^2037^^ Social: 08.244.2014.2035
08.244.2014.2040; 08.243.1003 2041- nn"fíí 08.244.2014.2039
08.243.2014.2044. " ' ' 08.243.2014.2042; 08.243.2014.2043,

27.b12.201S.2049^i"392°2Òi7''205o"^ Cultura, Esporte e Laser: 13.392.2017.2048;
ar™. «-terial de Consumo; 33.90.32 99 - Material de

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
dois envelopes fech^L^iScíSo^^íespectiv^^^^ deverão entregar ao Pre^eiro
devidamente identificados, acompanhados da respectiva Scf ® DOCUMENTAÇÃO,
requisitos de habilitação, nos termos definiHr.t: í' • cumprimento dos
6.2.A participação neste certame é restStráfMi- instrumento convocatório,e Equiparados, nos termos^da Tegfsíííío^íígtnte'"''''®™''"""' ^^^^e
emp;esL^e°st7aíiVíaV^Íe"ârfu^^ encontrem sob o regime falimentar,inidôneos para licitar ou contratar com a ActoinistrTr-Í^^P tenham sido declaradosa sanção de suspensão do direito de licitar e contratarííí" cumprindo



6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação
via postal - com Aviso de Recebimento AR deverão remetê-los em tempo hábil ao
endereço constante do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro -
Marysávio da Silva Lima. Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item,
os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado
para efeito de participação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro,
sem a permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará
subentendido que o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em çonsórcio.

7.O.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando
for o caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar
deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e
lances verbais. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo
ser substituído posteriormente por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na
forma da Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da
qual constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de
constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para
a outorga.

7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando
documento oficial que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do inicio da sessão
pública - em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o
direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto,
o Pregoeiro receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações
e outros elementos necessários à participação no certame, desde que apresentados na
forma definida neste instrumento.

7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu
representante devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer
dos envelopes, a seguinte documentação:
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
conforme modelo - Anexo III; e
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3® da Lei 123/06,
sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes
documentos, a critério do licitante; a) declaração expressa formalmente assinada por
profissional da área contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida
pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação
P®^tinente. A ausência da referida declaração ou certidão simplificada impedirá a
participação do licitante no presente certame.
7.5.3.1.0 Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3°, da Lei
8.666/93, destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado
microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal,
a documentação relacionada nos itens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro
do envelope Proposta de Preços.

8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1.A proposta deverá ser apresentada em Ol(uma) via, dentro de envelope lacrado,
contendo as seguintes indicações no anverso;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO i

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00008/2023 \A 7
NOME PROPONENTE - ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE ^



o ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:
8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste
instrumento e seus elementos - Anexo I em papel timbrado da empresa, quando for o
caso, assinada por seu representante legal, contendo no correspondente item cotado:
discriminação, marca e/ou modelo e outras características se necessário, quantidade e
valores unitário e total expressos em algarismos.
8.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.
Indicação em contrário está sujeita a correção observando-se os seguintes critérios:
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso
será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e
os demais itens excedentes suprimidos.
8.4.A quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser inferior a
100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Disposição
em contrário nào desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item
será desconsiderado.

8.5.A Proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa e em moeda nacional, elaborada
com clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas
rubricadas e a última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total
da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de
pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações
e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da
'''^^tip^icação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto
ou serviço, prevalecerá o de menor valor.
8.8.No caso de alteração necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio, decorrente exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada,
observada a devida proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores,
prevalecerá o valor corrigido.
8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de
pagamento ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente
as disposições do ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações
nele contidas para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a
desclassificação da proposta.
8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo
ORC, desde que esteja devidamente preenchido.
8.11.0 participante indicará a origem dos produtos ofertados. A eventual falta da
referida indicação não desclassificará o licitante.
8.12.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste
instrumento.

9.0.DA HABILITAÇÃO
9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados
em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no
anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00008/2023
NOME PROPONENTE - ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:
9.2.PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. »
9.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo
á sede do licitante.

9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado

f eleição de seus administradores, inscrição do ato constitutivo, noe sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

ind^vínlli?' ^ atividade assim o exigir. Registro comercial, no caso de empresandividual. Estas exigências nào se aplicam ao licitante que, quando da etapa de

instrl!^entrí° certame, já tenha apresentado de forma regular nos termos do presentenstrumento convocatorio, a referida documentação solicitada neste subitem.
y.2.4.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social iá

nv?rdíárL'rr'''°' correspondentes dolivro diário em que o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos



registrados na jun"^corercia'l cSpetente habilitado e devidamente
balanços provisórios. Tratando-se de empresa constituíL^hÃ^^^^"^'^H° balancetes ou
que ainda não tenha realizado o fechamento Ho bá menos de um ano, ou aquela
legal, poderá apresentar o Balaço de existênçia no prazo
devidamente registrado na iunta comerrH^i oo Po^ profissional habilitado e
como MEI, ME ou EPP será a aolicado licitantes çredenciadas
de outubro de 2015 dispeLLS as me ° 9.538/2015 de 06

9°2?"S"ãrid'd"" "" instrumãnto"orvcS6Ao'.'"" ™ =^5 = 'aos Tributos FedeLis" rDlulía^Mita^d? Débitos Relativos

oút;o1q;i"auÕte"r°a"forJ"a''fer"''" da sede do licitante, ou
-•|a;s'™e^t„do "'íà:p1cUvoTr"ricrdoTV%="d";°
Econômica Federal. Regularidade fornecida pela Caixa

Ld;f;LTapíestrtaç"o'Te'k«idíol°^^^ "odo Titulo VII-A da ?onso!iSÓÍÒl^^. tÍ, d t "f"" f"''alhistas CHDT, nos termo;
5.452, de 1» de mflo dê ?943 Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei „=

da';o;sutê"fo%tdeiifê'\'êr\t7"Têêi1ê"ê° í 1'^"°fato impeditivo no que diz resoeito ■ 8.666/93; de superveniência de
todas aí cláusílís e íondicões dn ° P^/t^.<=^P^Çào na licitação; e de submeter-se a
- Anexo II. ondiçoes do presente instrumento convocatório, conforme modelo

d; -de
9.2.11 .Comprovação de caoacidadp Híi Hoco t, ista para abertura das propostas,
igual ou assemelhada ao objeto da licitacâo^"fíitr^^f ^^J^^^fatório, de atividade
pessoa juridioa de direito p^lit ou prTvad^.^^^^

instÍLenToT^ÍÍÍÍedldorp^^^^ organizados na ordem descrita nesteoriginal, por^raiqufr proceZ de apresentados em
Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoií ou Dublii*^^? Por cartório competente, pelo
quando for o caso. Estando ííííeiíaiínhr i! Z imprensa oficial,
ou entrelinhas, dentro do prazo de validadl^^^' conter borrões, rasuras, emendas
lacrado e indevassável. Por ser aoenas uma fo ' ® envelope devidamente
a ausáncia bo referido^^nd • ce^ ^
d;vidament: au^ertVcTdTs tu vencimento, a ausência das cópias
membro da Equipe de Apoio ou da onhiiF- s autenticação pelo Pregoeiro oude documenSs"^ de habilitação ttra dc pTv T"'" ^ apresentação

^licitante inabilitadí Quaídro ^ ° respectivo
''"Comprovada nos endereços eletrônicos corrpsrvínrí V Internet sua legalidade será

do Pregoeiro, a documentação cadastral Ho f en es. Poderá ser utilizada, a critério
para comprovação da autenticidade de elemont-í^"^'^ constante dos arquivos do ORC,
o caso. autenticidade de elementos apresentados pelo licitante, quando for

10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO ^31

dê uêêéê°SiÍ1°Í:\uêsrtfc°a«ê%êS passar a faladefinidos neste inítíme^ntttotíííííórt^^áert®™^! «vigências e procedimentos
apresentado para o correspondente item. ' derado o critério de menor preço

obedecido o dií^íítí^^L ̂Artí^ T°'''^^lníiíí i°í escritas, e apósinicial para a fase de lances verbais, 'se farraíí;ve: de^sortlfo'.'"' '
11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

êêíê;a'êc"a V"frq:rref°ê.T„TolTpL%^êêêi°rT„'°^recebimento dos envelopes, nêêêêê°êut?o'seêá ac" to°. °
cridiucêaêêêtê êêflnrtre^/aêfos etétuadp o devido
êêê"ê^êêêêêeVsL"^^
ê--aêíê r/^rs-d-uTê^^êí - êês%ê^——no-ríêta?



aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus
anexos.

11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião
destinada ao recebimento das propostas de preços.
11.5.0 Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e
Documentação e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento
das exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que
examinem a documentação neles contidas.
11.7.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações
porventura ^ fomuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da
classificação inicial, indicando a proposta de menor preço e aquelas em valores
sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor valor, para
cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado
numa nova reunião.

11.8.Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima
definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de
três, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.9.Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
de maior preço. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem
necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública
para continuidade dos trabalhos, a critério do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor
orçado, e deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em
apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do
licitante apenas da etapa de lances verbais para o correspondente item cotado e na
manutenção do último preço apresentado, para efeito de classificação final das
propostas.

11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas ás propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das
exigências fixadas no instrumento convocatório, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da
competente fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as
disposições do instrumento convocatório.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e
licitantes presentes.
11.15.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal
e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para
efeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento
para efeito de Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta
apresente alguma restrição;
11.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
omento em Que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a

^ regularização da documentação, pagamento ou parcelamento dodebito, e emissão das eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa/

da documentação, no prazo acima previsto, implicará

if.1 fi direito a contratação, sem prejuizo das sanções previstas no Art. 81, da
° facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem declassificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



11.16.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos

rêtidcfoelo « Documentação que torem abertos, serãoetidos pelo Pregoeiro e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto o enveloop
Doc^entacao arnda lacrado, do licitante desclassificado ou nâo logrou

f a tetlrado por seu representante legal no prazo de 60
sumariamente dístru° do^."""'"" <S° Presente certame, será
12.O.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

i^Anexr^- Tf o respectivo item relacionadono toexo I Termo de Referencia - Especificações, na coluna código:

critirio°demido°4 da Ter ToTo/oT T in-equrbilidade, pelo
a  ̂ iiu rtiL. HO, ii, oa Lei S.666/93, em tal situação, nào sendo oossivel
sua íxeouibiTída'^^^^^^ ^^^i^ante a oportunidade de demonstrar a
rviab^íH^H» sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar
desconsideração dÕ iTer'" -b pena de

quandf f:rT«:o,''"aynT; o TtTm^TorTesTondTntT.'^''""" automaticamente a proposta,
Ílilfde^RefBrênM^° ^ P^^^^ Pel® °bjeto da presente licitação -
Anexo I ®sta devidamente informado neste instrumento convocatório -

13.0.DOS RECURSOS
13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e

xVll TTel fo.520/o?.° observando-se o disposto no Art. 4°, inciso
ap;o;ei?amÍnÍo®"''° importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
d^Hi'rpío manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
13 4 Decididos ® ^ adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
da'lÍcitÍoÍo f í^eoursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objetoda licitação ao proponente vencedor.

devenL^^S^^nrofoo^i^^-^^cf"^^ ̂  autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro,
1^00 P^°'^°^°i^2ado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as
- sede "e^trr L"cíàf! endereço: Avenida Manoel Tomaz de Aquino, 485
14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

docÍmáTacâTL\/h?n/T®"'T^' Propostas apresentadas, analisada a
dã TegisUoaf vTente n dbsetvados os recursos porventura interpostos na forma

^  vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos
eíemêntor consTitTtTvoT' 5^°"'=""'°-° ' autoridade superior do ORC, juntamente com os'-^resp:cu:a UcUacáoTquando LT^r^^o ^ Adjudicação e Homologação da
Ío;'Tntere°ssÍTToT??"T ^ ""a sempre a defesa
res\uaT;%Te^eTtarpelT%Te1o%^r:,rv:gar^u^T^^^^^^^^^^
TL??ord"s"licuIÍ;?esf""'"°®"'^'=^° legislação vigente, resguardados os
15.0.DO CONTRATO

pa;l'^dtntrí°do^°pr^^^^^^^ superior do ORC, o adjudicatário será convocado
Ltificacão a^fnar consecutivos da data de recebimento da

o—frT

™is.s^o:=sT^ ~
do'cOTt?atTnTpraL°e'^iondicões StabelSdL''^"^^''"' Pera assinaturana^ordem de claLlficação TTuTesíTrr-^^^^^
L'TaUe™o°„rdeTrdTTus"tTfTcaT"vT luatT/T'""!entre as partes, nos casos previTtTs nd Art 65 e s" ̂  ^
conforme o disposto nos Arts' 77,"°í e"° g^^^Vodos da^Tel Tfse/gT'" T"""'



15 5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou ^jj^^^^soes que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no
estabfucido Llvo acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
contratanies'. supressões resultantes de acordo celebrado entre os

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

contratr'de7x7r'?i^° validade da sua proposta, não celebrar o
ensenaí ó reíarLmLto77^"" apresentar documentação falsa exigida para o certame,°/®tardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações

Íf lici^LTcontrafar"' ^ido o direito à ampla d;fesa, ficara impedi"ae licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será

Fedeíal77e Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo
Kírpiazo de aíro? mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios,
das demais cominações i"gâi°s. previstas neste Edital e
lieitarrrcen?r»t^d.°" deixar de cumprir as obrigaçSes assumidas e preceitos legais,
nS Àrt^ 86 ! 87 H. , ̂ =«9uintes penalidades previstasvironií • 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zerorgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na

Sn7rso7re^"^''''°i «'«ecução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez porcento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato- d -

^ Lei"lo720/o7^' penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
dfâ7anA°7^^°'' indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze)
oarcpi f Ho Contratado, será automaticamente descontado da primeira
dr77u7p7r'cento^ a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moLíôríos
16 i AnH^r 7 7 7 ° cobrado judicialmente.

ao ?ont77Íl penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
advertência e multa 7'n, imprensa oficial, excluídas as penalidades deertencia e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição
nformando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

ÒbílgSef olctlSf contratação a observadas as condiçSos do adimplomonto das
õbodecerâõ confo™. o e prazos para receber o seu objeto pelo ORCObedecerão, conforme o caso, a disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

18.0.DO PAGAMENTO
18 1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas
e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira; Até 30 (^^rinS ias ÍSs a

apresentada ao setor competente da Prefeitura municipal de

'^àdimo?emtrto'^°if°. Patlodo, nâo sera superior ao valor do respectivoadimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso e semore em
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros

ob;igãSo"i„";n'cei/a"íueThe Pandente de liquidação qualquera  7 A ^ imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência
ícrrcimrde Valqu^rraírrfza!"" ° o- .are reuo";
qu77con7atad7nà77pn7^ atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde

í f d-o e= p:ZrorW : v-ar-da^ari^-a"^; ptgt. •"e-rflnSíí:do iPcLilS acíiílídrnís 7t7moí77z7 meses ou ̂  na 7ua falt7'uSi^n7 7
pelo Governo Federal que o substitua Na 7 7 . i adotado
a Compensação financeira venha a ser extinfn ° referido índice estabelecido para
utilizado, será adotado em s4stitu7ã7 7 ® qualquer forma não possa mais ser
então em vigor. ' ' vier a ser determinado pela legislação

19.0.DO REAJUSTAMENTO P



variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação
da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluidas após
a ocorrência da anualidade.

19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratante
pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando
a diferença correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
19.5.Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

19.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

19.7.Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão
novo indice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

19.8.0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá
representar mais de uma Licitante.

20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam
declaradas feriado e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora
anteriormente previstos.

20.5.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de
paralisar a qualquer tempo a execução da contratação, cientificando devidamente o

Contratado.

20.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento,
aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento,

falhas ou irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito
de recurso.

20.7.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos
com aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros
que venham a incidir sobre os respectivos preços.

20.8.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste
instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro,
sendo facultada ao mesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.

20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o
foro competente é o da Comarca de Araruna/PB.

Riachão - PB, 20 de janeiro de 2023.

MARYSAVIO DA SILVA LIt

Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÀO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N" 00001/2023

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES
1.0.DO OBJETO

^  ata„de.

2.0.JUSTIFICATIVA

^ 2.2.As características e especificações do objeto ora licitado sâo:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
GAS GLP, acondicionado em Botiião dp ifrr
ar:nã vfTMrír»** T"—— "

■ y— ue 4.0 l\g .

AGUA MINERAL, acondicionado em Botijào de
20 Litros.

PE
VALOR TOTAL

UNIDADE QUANTIDADE

BOTIJÃO

BOTIJÃO
300

1200

PREÇO

UNITÁRIO
122,67

8,77

Participação Exclusiva ME/EPP: Art. 48, l, da Lei 123/06

PREÇO

TOTAL

36.801,00ME
10.524,00

R$ 47.325,00

PE

MB

^ Hi=rce„ppesas e

3.0.OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

cliur^r^bl^tér tr c concernentes à legislação fiscal,
assumidos, a qualquer título Derante todas as despesas e compromissos
execução do objeto contratado.' ornecedores ou terceiros em razão da

apreL"n?a'rem''alttrrçõfs Tet^ri^^^T'' decorrentes, os materiais ou serviços que^dLcrepanS às exfgênoías do quaisquer irregularidaLs
'^apòs o recebimento e/ou pagamento ajuste pactuado, ainda que constatados

Objeto da contratação, salvo

compatibiíídadr^co^m as obrigíçíes'^°ass™"^^^^^ tod instrumentos hábeis, em
qualificação exigidas no respectivo processo íicitaTório habilitação e
os documentos necessários, sempre que solicitado ^P^^sentando ao Contratante

d^cum^it^çãri^ f'a^l"de ^P--ntou a
enquadrando-se, "^rigoíosaraenterdent^rdor pTe™ eitoT'?"''^-^ ^ melhor técnica vigente,
técnicas correspondentes. legais, normas e especificações

4.O.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

acima, na coruna°código": vencedor com valor para o respectivo item relacionai
critérirde^"fnrd'o°no'^St?°4T^^^^ da^Tei inexequibilidade, peloa imediata confirmação, poderá ser dada ao lioir situação, não sendo possível
sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o ^ oportunidade de demonstrar a
a Viabilidade dos preços, Lníom^ narâm'^.tro°. h comprovar
desconsideração do item. parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de

quando for o cLoTapenas nterc'orrespond'Ín\'e\^ automaticamente a proposta,
V^l^r S Refe\1n?S°-,^";stá?cim?i^^^^^^^^^ licitação -



4.4.Os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional.

5.0.MODELO DA PROPOSTA

marysavio^a silva lima
Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2023

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00001/2023

Municipa?s"-^Riachão%í^ ^ Mineral para atender a demanda das Secretarias
PROPONENTE:

Prezados Senhores,

nos temos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo;

CÓDIGO

1

DISCRIMIIIAÇÃO MARCA/MODELO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO

2

ijiiF, dcundicionado em Botiiào de
13 Kg, BOTIJÃO 300

ALUA MInkral, acondicionado em
Botijâo de 20 Litros. BOTlJÃO 1200

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0;

CNPJ

de de

Responsável



FOLHA 01/02

ESTADO DA PARAÍBA
prefeitura municipal de RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

anexo II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2023

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

PROPONENTE
CNPJ

27, Incis^^^ía LeVsTeeTgT^^^ 7°, inciso XXXIII, da CF - Art.

7° inciso XXxní 9^85® em acatamento ao disposto no Art.

podendo existir maiores, a partir de auatorzp ^®2®®seis anos, em qualquer trabalho;
forma da legislação vigente. quatorze anos, na condição de menor aprendiz na

-perveniéncia de fato impeditivo no que diz respeito a participação

a habilitação/participação na presente liStar/o - impeditivo no que diz respeito
estado falimentar, estando ciente da obriaaVorfpH concordata ou
posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo ^ informar ocorrências
no âmbito da administração Federal, Estadual declaração de idoneidade

^ivil e criminalmente pela presente afírmacão " ̂'^^ arcando

3,0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a forlp® ao i'
instrumento convocatório. cláusulas e condições do correspondente

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:AS^DECLARAÇÕES deverão ser elaboradas em papel TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O



FOLHA 02/02

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

PROPONENTE:

CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta,

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante
denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL N® 00001/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N® 00001/2023 foi
elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta nào foi, no
todo ou em parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N® 00001/2023, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO PRESENCIAL
N® 00001/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N® 00001/2023, por qualquer meio ou por
qualquer 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° 00001/2023

quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N®
00001/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N°
00001/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do PREGÃO PRESENCIAL N®
00001/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido
de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Riachâo antes da abertura oficial
das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO

Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O
CASO.



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N» 00001/2023

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4°, Inciso VII, da
Lei 10.520/02.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4°,
Inciso VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos
de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima
indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LIÇITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2023

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2023

CONTRATO N° : /... -CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL

DE RIACHÃO E PARA FORNECIMENTO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão -
Avenida Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n° 01,612.770/0001-
58, neste ato representada pela Prefeita Maria da Luz dos Santos Lima, Brasileira,
Solteira, Pedagoga, residente e domiciliada na Sitio Baixio, SN - Casa - Zona Rural -
Riachão - PB, CPF n® 013.088,854-07, Carteira de Identidade n° 2.627.161 SSP/PB,
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado - -
-  - ..., CNPJ n° neste ato representado por .... residente e
domiciliado na ...., - - - - CPF n°

Carteira de Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N® 00001/2023,
processada nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal n® 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n®
123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n® 006, de 07 de Agosto de 2007; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Gás GLP e Água Mineral para atender
a demanda das Secretarias Municipais - Riachão/PB.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas
neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes,
processo de licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2023 e instruções do
Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente
contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação
verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da
respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará
ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado
obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.



Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo
indice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento de 2023 — Recursos Próprios do Municipio/FMS/FMAS/CCl/CRAS/IGD SUAS/IGD Bolsa
Família:

02.020 - Secretaria Municipal de Administração e Transparência: 04.122.1002.2003;
02.060 - Secretaria Municipal de Educação: 12.361.2008.2015; 12.361.2008.2019;
12.366.2006.2020; 12.365.2007.2021.

02.070 - Secretaria Municipal de Saúde: 10.301.2005.2022.
02.080 — Secretaria Municipal de Assistência Social: 08.244.2014.2035;
08.244.2014.2036; 08.244.2014.2037; 08.244.2014.2038; 08.244.2014.2039;
08.244.2014.2040; 08.243.1003.2041; 08.243.2014.2042; 08.243.2014.2043;
08.243.2014.2044.

02.110 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer: 13.392.2017.2048;
^ 27.812.2015.2049; 13.392.2017.2050.

Elemento de Despesas: 33.90.30.99 - Material de Consumo; 33.90.32 99 - Material de
Distribuição Gratuita.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Até 30 (trinta) dias
após a liquidação da Nota Fiscal apresentada ao setor conpetente da Prefeitura municipal
de Riachão/PB.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições
e hipóteses previstas no Art. 57, § 1°, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: Imediata.

A vigência do presente contrato será determinada: Até o final do exercício financeiro
de 2023, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com
as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento
contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade
de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime
o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos
termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e sul3SÍdio de
informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos
assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da
execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução
do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;



f - Nâo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste
instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatòrio, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo
Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será
rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei
8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições çontratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65,
§  1° da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações
paçtuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante
obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas
nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero

virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após
a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratòrios de 1% (um
por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que

o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a
compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data

correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratòrios devidos em razão
do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N *
VP X I, onde: EM = encargos moratòrios; N = número de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice
de compensação financeira, assim apurado: I = (TX 100) ^ 365, sendo TX = percentual
do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado

pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca
de Araruna/PB.

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

Riachào - PB, ... de de

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

CPF:

PELO CONTRATADO

CPF: ~~


