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EDITAL&ANEXOS

PREOAO PRESENCIAL N.° 004/2019 - SRP
DATA DA REALIZA£AO: 17 de Julho de 201.9
TlPO: MENGR TAXA DE ADMINISTRAÿAO

HORARIO: 09h30min horario local
PROCESSO N° 2019,07,011

O Senhor FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO, Pregoeiro do Municipio de PILAR, cdnstitujdo pela
Portaria n.° 003/2018 de 02 de Janeiro de 2018, faz saber a todos os interessados, de que trata a presente licitapf® na
roodalidade Prepo Presencial por Registro dePrepo, do tipo MENOR TA.XADE ADMESUSTRAÿAO, em sessiio
j#bliea que se realfeara no dia 17 de Julho de 2019 as 09:30ntin (liordrlo local), tut sede da Piefeitnra Municipal
de PILAR na Pmpa Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP1 38338000, que sera regida pela Lei federal n°
10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando so as normas constantes no art. 15 da lei n°8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterapoes e com fulcra no decreto n° 7.892, de 23 deJaneiro de 2013 (alterado pelo Decreto n° 8,250, de 23 de
maio de 2014, que regulamenta o sistema de registro de pnepos e alterapoes beat con® toda legislapao correlate e
denials exigencias Previstas neste edital e anexos,

As propostas deverao obedecer as especificapSes deste instnunento convocatorio coirforine anexo 1 (Termo de
Referenda). que dele fazem parte integrante,
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitapao serSo recebidos no enderepo acima mencionado,
na sessao publica de processameuto do Pregao, apos o credenciamento dos interessados que se apresentarem para
participar do ceitame,

A sessao de processamento do Pregdo sera realizada no predio sede da Prefeitum Municipal de PILAR /PB, cujo
enderepo encontxa-se no preanrbulo deste edital, iniciando-se no dia 17 de Julho de 2019 as 09;3(ta>in (horario
local) e serft conduzida pelo Pregoeiro, desiguados nos autos do processo em epigrafe,

I-DO OBJETO

1 - A presente licitapao tern por objeto a PrestapSo dos servigos de implaniapao, intermediapdo e administrapno
de urn sistema inforraatizado e integrado, coin utilizapao de cartao magnetico ou microprocessado tic
gerenciatnehto para manutenpiio preveutiva e coixetiva (raecfinica cm
incluindo aqtiisipao de pepas de reposipao, dos veteulos (autouteveis de passeios, vans e onibus e maquinns)
que compoem a frota da Prefeitura Municipal de PilatvPB, detalhado as especificapSes no anexo I (Termo de
Refergncia) do presente Edital.

11 -1>A PARTICIPACAO
Podera (So) participar do certame todos os ticitantes que preencherern todos os requisites constantes neste ato
convocatorio.
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2 - Ndo sera accita a participapao de empresas nesta Licitapao, quandot
2,1 Reunidas em consdreios, grupos.ou associapSes deempresas, haja vista que o objeto possui baixa complexidade,
cujos valores tambem nao sao elevados, conforme Acordaos TCU n° 1.405/2006, 1.453/2009, >ÿ Plenario e
n°l. 1 02/2009.
2.2 Cujos dingentes ou responsaveis tecnicos ocupem ou tenham ocupado cargo dedirefdo, assessoratpento superior,
assistances, interirtediaria, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de PILAR /PB ou em qualquer drgSo ou
entidacle a ales vinculados, nos ultimos 60 (sessente) dias corridas, anteriores h data da publieaÿo do Aviso deste
Edital.

Prapa Joio Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
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13 Em process© de falencia ou concordata.
2.4 Estejam impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administrate Publica ou quaisquer de suas
entidades descentralizadas.
2.5 Estejam declaradas iniddneas pel© nuinicipio de Pilar ou Tribunal de Contas do Estado da Paraiba.
2.6 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedapoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993.

Ill -BO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverao ser apresentados, os seguintes documentos;
a) Tralando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento dc registro comercial,
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expresses sens poderes para exercer duettos, e assumir obrigapoes era
decorrdncia de tal irvvestidura;
b) Tratando-se de procurador, a procurapao por instrumento publico ou particular, da qual constem poderes
especificos para formular lances, negoeiar preqo, interpor recursos e desistir de sna interposipao e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certatne, acompanhado do coirespondente document©, dentre os indicados na altnea "a",
que comprove os poderes do mandaute para a outorga.
2 - 0 representante legal e o procurador deverao identificar-se exibindo documento oficia! de identificacao que
coutonba foto.
3 - Sera admitido apenas 01 (am) representante para cada licitante credeticiada, settdo que cada um deles podera
representar apenas unia credenciada.
4 - A ausencia do Credenciado, etn quaiquer momento da sessao, importara a imediata exclusSo da licitante por ele
representada, salvo autorizapao expressa do Pregoeiro.

O

IV- BO CABASXRAMENTO

1 -- Kao sera exigido cadastro para participate do certatne.
1 ,1- O'CRC (Certiiicado de registro Cadastral) perante o Municipio de ,PILAR, podera ser apresentado pelo licitante,
oasq o taesrao seja cadastrado nessa municipalidade, com validade etn vigor e compatrvel cotn-o objeto de aquisipao
do presente certatne, como substitutive dos documentos exigidos no item VII, 1.1 c 1.2 “a”, ’Jb” , “c”, “d”, e “e”
deste edital.

1.1.2 - Na ]',ip6tese de apresentaqao do CADASTRO com documento com validade vencido, o licitante devera
apresentar juntamente com a documentagao de habilitapao, dociunento (s) vAlido (s) que comprove o atendimento as
exigences deste Edital, sob pena de inabilitaÿHo, ressalvado o disposto quanto & comprovapao da regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte.
V - DA FORMA BE APRESEMTACAO BA DECLARACAO BE PLE.NO ATENBIMEKTO AOS
RICQUISnOS BE HAB1UTACAO, DA PROPQSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
1 - A deelarato de plena atendimento aos requisites de lrabilita©5o de acordo com modelo estabelecido no Anexo
VI ao Edital devera ser apresentada fora dos Envelopes n°s 1 e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitacSo deverao ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados

e indevassaveis, contend© em sua parte externa, alem do nome da proponente, os seguintes dizeres:

r~\
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PREFEITORA MUNICIPAL BE PILAR
CNPJ: 08.867.780/000!-S3

PREGAO PRESENCTAL N.° 004/2)!9 - SRP
CNPJ:

_
ENVELOPE a* .1 (DOCUMENTOS pfeoPGSTA)

LICITANTE:

Pra§a Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
CNPJ: 08.867.780/0001-83 j
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CNPJ: 08.867,780/0001-83

PREGAO PRESENCIAL- n." 004/2019 - SIP
CNPJ: _______LICITANTE: _ ___

ENVELOPE n” 2 (DOCUMENTOS DE HABXLITACAO)

3 - Os documeatos necessaries a habilitaqao deverao ser apresentados em original, por qualquer processo de c6pja
autenticada per Tabeliao de Notas oil cbpia acompanliada do original para aiitenticaqao pelo Pregoeiro ou por
membro da Equipe de Apoio.
4 - Aos licitantes interessados fica resguardado o direito do enviar os envelopes de Credenciamento, Proposta
Coinercial e Documentos de Babilitaqao via postal, desde que, sejani protocolados na Prefeitura Municipal de
PILAR no local onde funciona aCoraissfio Pennanente de LicitaqSo (PREGAO), com toda identificaqSo do licilante
e dados peitinente ao procedimento licitatorio ein epigrafe.

VI -DA FORMUIvAGAO DE PROPOSTAS

1 - A proposta deveii ser elaborada era papei timbrado da empresa e red igida em lingua portnguesa, salvo quanto as
expressSes teenjeas de uso corrente, coni suas paginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borroes
ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licilante ou pelo procutador, juntando-se a
procuraqifo.

2 - A proposta de preqo devera confer os seguintes elementos:
a) nome, endereqo, CNPJ e insert,qao estadual;
b) numero do Pregao Presencial;
c) dcscriqao do obje'.o da presents licitaqSo, com todos os elementos em cotiformidade com as especifica<?oes do
Tenno de Referdncia-Auexo l deste Edrtal e Conforms modelo constants no anexo V;
d) pre?o unifirio e total, em moeda corrente nacibnal, em algarismo e por extenso, apurado a data de sua
aprescntaqSo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsSo inflaeibnam. Nos. prepos propostos deverSo
ester' incluidos, alem do lucro. todas as despesas e custos, comp por exemplo; transportes, tributes de qualquer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas comp fornecimento do objeto da presente licitapao;
e) Descriqao dos prod utos;
f) prazo de validade da proposta de no nrunimo 60 dias.

3- A proposta de pre?o deveni obedccer aos seguintes elementos:

4 - O pregoeiro podera solicitar as licitantes que fomeqam os esclarecimentos que julgar necessaries em relapao a
planilha de custos. !
5 - Em case de divergericia entre es valores apresentados expresses em numerals e por extenso, prevalecerao estes.
Eventuais correttoes podergo ocorrer, quando da analise das propostas, tendo por base a quantidade prevista e o prepo
uni tti rio proposto.
6—Em caso de nao incidencia c/ou isenqao de impostos, a licitante devera indicar o documento legal que determine o
beneficao.
7 - Os PRODUTOS E SERVIQOS deverao ser fornecidos de acordo ppm as condiqoes contidas no Termo de
ReferPncia e edital. ,

8 - Fica vedada qualquer indexaqao de prepos por indices gerais, setoriais ou que reflitam a variapSo dos custos.
9 - Nao h permitida a subcontratapao, cessao ou transferencia total Ou parcial do objeto da presente licitapao;
10 - Os prepos propostos pete licitante veneedora permanocerao irreajustaveis, EXCETO quando xtomprovadamente
comprometer o equilibrio econoroico-financeiro deste termo eontratual.
11 .....Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigPnc.ias do presente editel e sOus anexos, sejam
omissas ou apresentarem irreguteridades insanaveis,

r\

Prapa Jcao Jose Maroja, n° 259, Centra, Pilar- PB. CEP: 58338000
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12 - A apresentaqao da proposta implies plena aceita<jao, por parte do licilante, das condiqoes estabelecidas neste
Edilal e sens Anexos.

V11 - DO CONTEUDO DO ENVELOPE ’’DOCUMENTOR PARA HABILITAgAO’’

i O Lin elope "Documentos dr Hnbililapao" deveia oonlei os documentos a seguir rchicionudos os quais di/u I

respeito a:

1.1 HABILITACAO JURIDICA

a) Copia de qualquer document© oficial que contenha as numerates do R.G e CPF dos sdcios da empresa licilante
(art. 28, inciso l Lei 8666/93).

b) Ato constitutive, estatuto oti contrato social e sua ultima alteraqao desde que consolidada, em vigor, devidamente
registrado no orgao de Registro de Comercio competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no case de
sociedade por agoes, aeompanhado de documentos de eleipao de seus administiadores (art -2% incisos IH e IV Lei
8666/93).

c) Decreto de autorizapao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionameuto no Pais, e ato de
registro ou autorizapSo para funcionamento expedido pelo orgdo competente, quando a atividade assim o exigir (art
28, inciso V Lei 8666/93).

d) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alterapbes ou da consolidapao respective.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

a) Prova de inscripao no Cadastre Naeional de Pessoas Juridicas do Mioisterio da Fazenda (CNPJ) cmitido em. ate
60(sesscnta) dias anterior a data da abertura dos envelopes;

b) Certidlo .de regularidade de debito com a Fazenda Publics Federal (certidSo negative, de debitos. relatives aos
tributes federal? e a divida ativa da uniao, abrangendo inclusive as contribuipSes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd'
do paragrafo unico do art. 11 da lei no 8.212, de 24 de julho de: 1991), da .sede da licitanie ou outra prova
ecuiva lente, na forma da lei.

r\
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c) Certid&o Negativa de Debito com a Fazenda Estadunl, inclusive de Divida Ativa, abrangendo todos os tributes
administrados pelo Estado, medianfe apresentapao de certidoes expedidas por Orgaos Estaduais competentes, do
domteilio ou sede da Licitahte.

d) Certidao Negativa de Debito com a Fazenda Municipal, inclusive de Divida Ativa, abrangendo todos os tributes
administrados pelo municipio, mediante apresentapflo de Certidges expedidas por Orgaos Municipal's competent.ÿ,
do domicil io on sede da Licitanie.

e) Prova de Regularidade (CRS - Certificado de Regularidade de Situapao), relativa ao JFundo de Garantia por
Tempo de Servipo (FGTS), demonstrando situap&o regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Loi.

f) Prova de Regularidade atraves da apreseatapSo de certidao negativa da inexistdneia de ddbitos inadimplidos
perante a Justipa do Trabaiho, nos termos do Titulo VII-A da Consolidapao das Leis do Trabaiho conforme dispoe
o ait. 3° da Lei 12.440/2011.

g) Prova de Inscripao no Cadastro de Contribnfnte Municipal ou AlvarA de Funcionamento, relatives ao
domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao $eu ramp de atividade e coinpativel com o objeto contratuai.

Prapa Joao Jose Maroja, tf 259, Cento, Pilar- PB, CEP: 58338000
CNPJ:08.867.780/0001-83
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1.3- QIIALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Cettidao Negaiiva de Falencia ou em Processo de Falencia on Recuperagao Judicial ou Extrajudicial, nos termos
da Lei n°. 11.101/2005, expedida pelo Distribuidor do Forum da sede da pessoa juridica, eniitido em ate 90
(noventa) dias antes da abertura dos envelopes.

1.4 •- QIIALIFICACAO TJECNfCA E OUTRAS COM.PROVACOES

a) Declaragjto elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da lieitante, assegurando nos moldes
do anexd I'll do presente edital.

b) Pelo menos urn atestado de capacidade tecnica que comprove a Emproa ja ter eonlratado com orgno (s)
publico (s) ou privado (s) com espeeificagoes semelhantes com p objeto lieitado errt papel timbrado conlendo,
enderego, fone/fax, assinado, rubricado por pessoa competeote e reconhecido firma em cartorio.

Parttgrafo Unico: entende-se; como pessoa competente, socios, ordenador de despesa, secretaries, diretores ou
Dirigentes

1.S - OUTRAS COMPROVACOES

a) Oeelaragiio elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da lieitante, assegurando nos moldes
do. anexo IV do presente edital;

to) Quaisquer documentos assinadbs pelo responsavel tecnico e/ou representante legal, tanto para fins de habilitsifad
quanto para classifieagifo, deverao ter assinahiras comprovadas por meio de documento de identificapSo legal, ou
seja, copiada cedula de identidade ou outro documento que comprove sua assinatura.

c) Todos os documentos discriminados no item VII, deverao ser apresentados na tnesma ordem em que se encontram
neste edital, com todas as folhas numeradas, em ordem crescente, em ljnguagem clara e objetiva, sem eroendas,
rasuras ou entrelinhas, rubricadas pelo representante legal ou procurador legalmente cor.stituido, apresentendo ao
kucio urn indice e no final urn termo de encerramento, que tambem devera ser assinado, indicando o: numero de
folhas, para lima melhor identificagSo, visando assiro mais agilidade na avaliagao dos mesmo por parte da Comissao
de Licitapao.

VIE. - DA MICROEMPRESA1PA EMPRESA DE PEQUENO FORTE
m-

1- As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fezer jus ao tratamento difersneiado previsto
na Let Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterapoes, deverao apos o ato do credenciamento,
apresentar documento oficial que comprove essa condipao. (Art. 3" da LC i 23/2006)
1,1 - Entende-se por documento oficial: DeclarapSo de Enquadramento, clevidarnente registrada na junta Comercial;
DeclarapSo emitida pela Receita Federal ou declarapSo conforme anexo VII do presente edital.
1.1,1 - O lieitante acinia identificado que nao comprovar atraves de documento oficial, sua condipao de
Microerapresa ou Empresa de Pequeno Porte nao usufruira do tratamento diferenciado estabelecido na Lei
Complementar n° 123, de 2006.
.1.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao apresentar toda documentapao exigida para efeito de
comprovapao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma festripSo, eonibrme deteimina o artigo 4,3 da
LC 123/2006.

Praga Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
CNPJ: 08.867.780/0001-83
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1.3 Havendo alguma restripiio (comprovapao da regularidade fiscal e ou trabalhista), sera assegurado o prazo de 5

(cinco) dias uteis, cujo termo iriicial correspondent ao moinento em qua o preponente for declarado o vencedor do
certarae, prorrogavers por igual periodo, a criteria da Admin istrapSo Publica, para a regularizapao da documentapao,
pagamento ou parcelamento do debit©, e emiss&o de eventuais certidoes negatlvas ou positivas com efeito de eertidao
negative.
1.4 A nao regularizcpao da documentapSo, no prazo legal, implicate decadencia do direito a contratapao,

prejuizo das sanpoes previstas no art. 81 da Lei n5 8.666. de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administrapao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificapao, pajn a assinatura do contrato, ou revogar a licitaqao.
1.5 Neste lieitapap sera assegurada CQJMO criterio de desempate, preferencia de contratapao pam as microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 12372006.
1.6 0 licjtante niicroempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar-se em qualquer das vedapoes do aitigo
3°, paragrafo 4°, da Lei Complementer n° 123, de 2006, nao podete usufruir do tratamento diferenciado previsto em
tat diploma e, portanto. nSo devete apreseiitar a respectiva declanipao.

sem

IX - DO PRGCEDJMENTO E DC) JULGAMENTO

1 - No horario e local indicado no prCambulo, sera aberta a sessao de processamento do Pregao, iniciando-se com o
credenciamento do? interessados em participar do certarae,

2 - Apos os respectivos credencianientos, as licitantes entiegarao o Pregoeiro a declaraplo de pleno atendimento aos
requisites de habilitapao, de acordo com o estabelecido no Anexo Vlao Edital, era envelope separado, a proposta de
prepos e osdocumentos de habilitapSo.
2.1 * Iniciada a abertura do primeito envelope proposta, estate encerrado o credeneiamento e, por consequSncia, a
possibilidade de adnrissSo denovos participantes no certarae.
3 - A analise das propostas pelo Pregooiro visate ao atendimento das condipoes estabelecidas neste Edital e seas
anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto nao atenda as especificagoes, prazos e condipoes fixados no Edital;.
b) que apresentem prepo baseado exclusivamente em proposta das derates licitantes.
3,1 - No tocante aos prepos, as propostas serao verificadas quanto a exatidSo das operapdes aritineticas que
conduziteo ao valor total orpado, procedendo-se as correpoes no caso de eventuais erros, tomando-se corao covretos
os prepos unitarios. As correpoes efetupdas serao consideradas para apurapao do valor da proposta.
3,2 - SerSo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das derates 1icitantes.
4 - As propostas hao desclassificadas serao selecionadas para a etapa de lances, com observance dos seguintcs
criterioS; .

a) selepao da proposta de menor prepo e as denials corn prepos ate 10% (dez por cento) superior aquela;
b) nao havendo pelo menos 3 (Ires) prepos na condipao definida na alinea anterior, serao selecionadas as propostas
que apresentarem os meoores prepos, ate o maximo de 3 (trds). No caso de empate nos prepos, seteo admitidas todas
as propostas empatadas, independentemente do numero de licitantes.
4.1 - Para efeito de selepao da proposta o criterio de julgamento sera o MENOR TAXA DE ADMOLNISTJRAC'AO,
on se|a, a empresa que ofertar o menor percentual de administrapao ficam elassificada comb em primeiro
Uipr e as otrtras sucessivamente na ordem e classificac5o, serf admitida oferta “0” (zero) ou (negativa),
no caso de empate,serf realizado sortcio, na sessao, para a classificapao, dos inesmos,

5 - O Pregoerao convidate individualraente os autores das propostas selecionadas a fomiular lances de forma
sequcncial, a partir db autor da proposta de major prepo e os denials em ordem decrescente de valor, decidindo-se
por meio de sorteio no caso de empate de prepos.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar podete escolher a posipao na ordenapao de lances em relapao aos demais
empatados,e assim sucessivamenteate a defipipao completa da ordem de lances.
6 - Os lances deverao ser fonnulados era valores distintos e dccrescentes, inferiores a proposta de menor prepo.
7 - A etapa de lances sera considerada encerfada quando todos os participantes dcssa etapa declinarem da fomiulapao
de lances.
8 ~ O Pregoeiro podete negociar com o autor da oferta de.menor valor coni vistas a redupSo do prepo.
9 - Ap6s a negociapao se houver, o Pregoeiro examinate a aceitabilidade do menor prepo, decidindo motivadamente

'

a respeito.

'
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10 - Considerada aceitavel a oferla de menor prepo, sera aberlo o Envelope n° 2, contender os documentos de
habilitapao de sen autor.
1 1 - Eventuais lalhas, omissoes ou outras irregularidades nos documentes de habilitapao pocierao ser saneadas na
sessao publics de processamento do Pregao Presencial, ate a decisao sobre a habilitapSo, inclusive mediaivte:
a) substitui$ao e apresentapSo de documentos, ou;
b) verificapao efetuada por meio eletionico Mbil de infomiapSes (Internet)

b.l - A verificapao sera certificada pelo Pregoeiro e deverao ser anexados aos autos os documentos
passiveis de obtenpao por meio eletxonico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
b.2 - A Administrapiio riao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletronicos, no
niomento da verificapao. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo aptesentados os documentos
alcanpados pela verificapao, a licitante sera inabilitada.

12 - Constatado o atendimento dos requisites de habilitapao previstos neste EditaI, a licitante sera babilitada e:
declarada vencedora do certaine.
13 - Se aoferta nao for aceitavel, ou se a licitante desateuder as exigencias para a habilitap&o, o Pregoeirq exantinara
a oferla subseciuente de menor prepo observada a ordem de classificapap, para celebrar o contrato, e assim
sucessivamente.
14 - No caso de todas as iicitantes serein inabilitadas ou todas as propostas desekssifkadas, o pregoeiro
podcra, a sen exclusivo criterio, fixar o prazo de 8 (oito) dias ufeis para apresenfapao de nova documentapao,

cscohnada das causas que motivaram a inabilitapao.

X- DA ATA-DE REGISTRO DE PRE£0

I.Homologado o resultado da licita<?ao, o licitante vencedor sera convocado para, no prazo de 08 dias uteis, assinar a
Ata de Registro de Prepos, nos termos da minuta constante do Anexo II, que, depois de cumpridos os requisites de
publicidade, tera efeito de compromisso entre as partes.
1.1. Devera ser incluldo para formapao de cadastro de reserva, na respectiva Ata o registro dos Iicitantes que
aceitarera cotar os produtos coin prepos iguats ao do licitante vencedor, na sequencia da classificap&o do certame, na
forma do disposto no artigo 1 1 , §1° do Decreto 7.892/13 e alterapoes, respeitando-se, nas contratapSes, a Ordem de-
classifieapao dos Iicitantes registrados na Ata.
1.1.2. .0 registro a que se refere a condipao 1.1 tern por objetivo a formaptro de cadastro de reserve, no caso de
exclusao do primeiro colocado da ata, nas hipbteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/13 e
alterapoes,
1,2. 0 prazo de convoeapao podera ser prorrogado uma vez, por igual perlodo. quando solicitado pela licitante
durante o seu transcurso, desde que ocorra motive juslificado e aceito pela Prefeitura municipal de PILAR
1.3. Caso o licitante nao assine a Ata de Registro de Prepos no prazo estabelecido neste edital, bem assim, nao
mantenha as condip5.es de habilitapao, sem prejulzo das peualidades cabiveis, a PMS declarara sem efeito os atos de
classificapSo final, adjudicapao e homologapao e convocara Iicitantes remanescentes, na ordem de classificapao, para
faze-lo no mesmo prazo e nas mesmas condipoes do primeiro colocado.
1.3.1. Os autos do processo licitatorio sergo encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a convoeapao, atraves
de aviso no Diario Oficial do Estado, dos demais Iicitantes classificados para scssSo de reabertura do certame.
1.3.2. Iniciada a reuniao, o Pregoeiro negociara a redupao do prepo com o licitante e, em seguida, procedera
conforme o disposto neste edital.
1.3.3. Caso nao oblenha sucesSo na negociapao coin o segundo colocado, o Pregoeiro negociara com o licitante
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificapao, ate a apurapao de proposta com o prepo igual ao do
primeiro colocado.
1.3,4. Se nenhum licitante baixar seu prepo para o prepo do primeiro colocado, apiicar-se-a o disposto no art. 4°, inc.
XXlfi da Lei n° 10.520/2002 e art. 27, §3° do Decreto 5450/2005.
1.3.5. Qbtida proposta que atenda as exigencias do edital e verificada a habilitapao do licitante, 0 Pregoeiro negociara
com o licitante para que o mesmo reduza seu prepo ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, tendo
como objetivo a formapao do cadastro de reserva, na forma do artigo 11, §10 do Decreto 7.892/13 e alte;rap6es.

1 .3.6. Finalizadbs os procedimentos acirna, o Pregoeiro adjudioara o objeto Ueitado ao licitante vencedon
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1 A. A licitante vencedora devera manter todas as condipbes de hdbilita980 para a assinatura da Ala, bam como
durante o periodo de sua vigeocia.
1 .5. A Ata de Registro de Prepos tent validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicapao no Diario Oficial
do Estado.
1 .6. A existeticia de prepos registtados ndo obriga a Prefeitura de. PILAR a firmar as contratapoes que deles poderao
advir.
1.7. E vedado efetuar acr&scinios nos quantitativos fixados pela ata de registro de prepos, inclusive o acrescimo de
queIrate p § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
1.8. Em caso de adesoes, cabera ao fomecedor beneiiciario da ata de registro de prepo, observados as condipoes nela
estabelecidas, optar pela aceitapao on nao do fornecimento decorrente de adesdo, desde que nao prejudique as
obrigapoes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o orgao gerenciador.
1.8.1. As adesoes te atas somente poderao ser efetuadas com autorizapiio do orgao gerenciador e, no caso, apos a
prinieira aqutsipSo ou contratapao por orgao integrants da ata. Apos a autorizapSo do orgao gerenciador, a. “carona”
deveraefetivar a aquisipao ou contratapSo solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de yigettciadateta.
1.8,2. Para fins de autoriznpao, so serfio aceitos pedidos de adesoes as atas que nao excedam, por orgao ou enttdade
solicitante, a cera por cento dps quantitativos dos itens registtados na Ata de Registro de Prepos.
1.8.3. 0 quantitative decorrente das adeso.es a ata de registro de prepos nao podera exceder, na totalidade, ao duplo
do quantitative de cada item registrar!© na ata de registro dfe prepos para o 6rg§o gerenciador,

XI - DA REVISAO DOS PREPOS

1, Os prepos registtados permanecemo fixes e irreajustaveis pelo periodo de12 (doze) meses.
2, A revisSo de prepos so sera adtnitida no .caso.de comprovapao do desequillbrio economico- financeiro, a ser feita,
preferenoialmente, atraves de notas fiscais. de aquisipSo de materias-primas, lista de prepos de fabricante ou outros
que demonstrem indiscutivelmente a elevapao do custo do objeto.
3. Para a concessao desta revisao, a empresa devera comunicar a PREFEITURA a variapao dos prepos, por escrito e
lined iatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatorios da majoraptfo.
4. Durante o periodo de anaiise do pedido, a empresa devera efetuar a enttega dos produtos pelo prepo registrado,
mesmo que a revisao seja posteriormente julgada procedente.
5. Quando o prepo ipicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prepo pratieado no
mereado a PREFEITURA convocara o fomecedor visando a negociapSo para redupao de prepos e sua adequapao ao
pratieado pelo mercado.
6. A ordem de classificapao das licitantes que aceiterera reduztr sens prepos aos valores de mercado; observara a
classificapSo original.
7. Quando o prepo; de mercado tornar-se superior aos prepos registtados e o fomecedor, mediante requerimento .

devidamente comprovado, nSo puder cumprir o compromisso, a PREFEITURA podera libera-lo do compromisso
assumido, sent aplicapiio da penalidade, confirmando a veracidade dos motives e comprovantes apresentedos, desde
que a comunicapao ocorra antes do pedido de fornecimento,
8, Ocorrendo a situapao acinia descrita, a PREFEITURA podera, ainda, convocar os demats fornecedores para
assegurar igual opoitunidade de negociapao.
9, Nao havendo exito nas negociapdes, a PREFEITURA devefo proceder a revogapao da ate de registro de prepos,
adotando as medidas cabiveis para obtenpao da contratapao maisvantajosa.
10. 0 licitante vencedor somente sera Jiberado, sem penalidade, do compromisso assumido ra Ata de Registro de
Prepos quando:
11. Gs fornecedores que nao aceitarem reduzir sens prepos aos valores praticados pelo mereado serao liberados do
compromisso assumido, sem aplicapao de penalidade.
12. Quando o prepo de mercado tornar-se superior aos prepos registtados e o fomecedor nao puder cumprir o
compromisso,
13. A pedido do fomecedor.

XU - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
I . mmWSSm SSS ->-ÿ B sas?

Praps JoaoJose Maroja, n° 259, Genlro, Pilar- PB. CEP: 58338000
CNPJ: 08.867.780/0001-83



/ ptyip

!FIS«££.

ESTAOO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL OE FILAR

CCM8SAO PERMANENTS OE LICITACAG

].,0 fornecedor tera seu registro cancelado quando:
1 .2. Descumpiir as concludes da Ata de Registro c!e Prepos;

' 1.3. N8o asSinar o contrato ou instrumeitlo equivalente no prazo esiabelecido pela PREFEITURA, sera justifioativa
aceitavel;
1 .4. Nao aceitar reduzir o seu prepo registrado, na hipotese de este se tomar superior aqueles praticados no inercado;
1.5. Softer sanpao prevista nos incisOs HI oil IV do eaput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou no artigo 7° da Lei n°
10.520/02;
1 .6. Podera ainda ser canceiado o registro de prepos na ocorrencia de fato stipervenienle, decomente decaso fortuito
ou forpa maior. que prejudique o cumprimenlo da ala, devidnmente comprovados ejustificados:
.1 ,7. For razdo de irtteresse publico; ou
18, A pedido do fornecedor.
1.9. Em qualquer caso, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, o cancelamento ocorrera mediame
delerminapSo da Prefeitura Municipal,

XIII - DO RECURSO, DA ADJUPICACAO E BA HOMQLOGAgAO.

1 - No final da sessao, a licitante, que cjuiser reporter, devera mnnifestar, imediata e motivadamente a sua intenpSo,
abrindo-se entao o prazo. de 3 (tres) dias para apresentapao de memorials, ficando as demais Jicitantes desde logo
intimadas, para apresentar comra-razOes em igual numero de dias quo, conieparao a correr no tennino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausencia de manifestapao imediata e motivada da licitante important: a decader.cia do direito de recurso, a
adjudicapao do objeto do certartie pela Pregoeira a licitante vencedora e o encaminhamento do processo a autoridade
competente para a homologapSo.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisao ou encaminha-lo devidamente informado a
autoridade competente.
4 - Decididos os fecursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicate o
objeto do certame a licitante vencedora e hoinologara o procedimento.
5 - 0 recurso contra a decistlo do pregoeiro nao tera efeito suspensivo e o sou acoihiniento important a invalidate
apeiias dos atos insuscetiveis de aprovoitamentd.

XiV - DOS PRAZOS, DAS CONDiCOESJC DO .LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITACAO.

1 - Os PRODUTOS E SERVIQOS ora solicitados neste edital, deverdo ser fofnecidos era locals apropriados e
devera ser fornecida de forma imediata a apresentapao de requisipao emitida pela Secreteria solicitante;

2 - Correteo par conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos ttabalhistas,
previdencidrios e outras despesas que n5o seja o proposto pela empresa vencedora.

%

XV - DA. FORMA DE PAGAMENTO

• 1 0 pagamento sera efetuado mcnsalmente cm ale 30 dias, contados da apresentapao da nota fiscal/falura no
protocolo da prefeitura municipal de PILAR /PB.
2- O pagamento sera feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil Oil outra instituipao bancaria da contratanle
3- O pagamento somente sera efetuado apbs o "atesto”, pelo servidorcompetente, da Note, jjs.cti/featara apresetiteda
pela Contratada, condicionado a verificapao da conformidade da Note Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do
regular cumprimenlo das obrigapdes assuraidas.
4 - Havendo erro na apreserttepSo da Note Fiscal/Fatura ou dos doeumentos pertinentes a contratepao, ou, ainda,

circunstancia que impepa a liquidapSo da despesa, o pagamento Ecste pendente ate que a Contratada providencie as
medidas saneadoras, Nesta bjpbtese, o prazo parti pagamento iniciar-se4 apbs a eomprovapSo da regtilarizaplo da
situapdo, n&o acarreteudo qualquer bmis para a Contratente.
5 - Nos cases de eventuais atrasos.de pagamento, desde que a Contratada B8J> t<mWooncojri4o deal£irai&&.rraa pwa
tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratbrios proporoionais aos dias de atraso, apurados desde a
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data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento & taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte formula:

EM- IxNxP
EM ~ Encargos Moratorios a serein acrescidos ao valororiginariamenfe devido
I"5* indice de atualizagiio ftnanceira, calculado segundo a fdrmula:

iÿiTx/lOQ1

365

Tx™ utilizar IPGA (IBGE)
N ~ Numero de dias entre a data limite previstos parti o pagamento e a data do efetivp pagamento
VP = Valor da Pamela em atraso

V

XVI - DA CQNTRATAE’AQ

1 - A contratagdo decorrente desta licitagao sera formalizada meditinfe assinatqra do termo de contrato; cuja
respective minuta constitui, anexo do presente ato convocatorio.
1.1- Se, por ocasiao da formalizagao do contrato, as certiddes de regularidade de debito da Adjudicataria perante o
Sistema de Seguridade Social (TNSS), 6 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e a Fazenda National,
estiverem com os prazos de validade veneidos, o orgilo licitante verificara a situagao por raeio eletronico b&bii de
informagSes, certificando nos autos do process© a regularidade e anexando os documentos passiveis.de obtengao por
tais tneios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
1.2 - Se nao for possivel atualiza-las por meio eletronico habii de informagbes, a Adjudicataria sera notifiesda para,
no prazo de 05 (Cinco) dias uteis, comprovar a sua situagao de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item
XVI,. mediante a apresentagao das certidoes respectivas, com prazos de validade em vigencia, sob pena de a
conti'atag2° nao se realizar.
2 - A adjudicataria devera no prazo de 08 dias uteis corridos, contados da data da eonvocapdo, comparecer a sede da
ComtssSo Pannanente de LititagiSo do Municipio de PILAR: /PB, para assinUr o termo de contrato,

3 - Quando a Adjudicataria, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nSo apresentar a situagao
tegular de que trata o subitem 1.1 deste item XVi, on se recusar a assinar o contrato, sergo convocadas as demais
licitantes classificadas, para participar de nova sessao publica do Pregao, com vistas §•celebraqao da pootratagilo.
3.1 - Essa nova sessao sera realizada em prazo u8o inferior a 02 (dots) dias uteis, contados da divulgaqSo do aviso.
3.2 - A divulgagao do aviso ocorred por publicagao no Didrio Oficial do Estado da Paraiba e diario oficial do
Municipio,

O
m

XVII - DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - A Cotifralada 15card sujeita as seguintes penal idades, garantida a. previa defesa, pela inexecuggo total ou partial do
objeto do presente Edital:
a) Advertencia por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigagoes assumidas, quando considerados
foltas leves, eadeterminagao da adogao das necessarias medidas de corregao;
b) Multa, observados os seguintes limite:
b. l ) de 0,3% (ties decimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia util subsequente ao do vencimento do prazo
para cumprimentQ da obrigagSo, ate o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor do servigo nao realizado;
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do servigo n3o tealizado, a parti r do primeiro dia util subsequente ao do
vencimento do prazo para cumprimento das obrigagoes, no caso de atraso superior a 3t> (trinta) dias na entrega dos
materiais cqnstantes do instrumental conlratuai, ou entrega de objeto.-com \ricios ou defeitos ociiltos que q tome
imprbprio ao uso a que e destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagbes contratadas;
b.3) de 0,3% (ires decimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula ou condigio prevista nestc
Contrato e nao discriminado nas alineas anteriores, sobre o valor contratado, contadada comunicagSo da Contratante
(via internet, fox, correio etc.), ate cessar a inadimplencm.
c) Impedimento de contratar com a Administrate Publica Municipal, polo prazo de ate 02 (dots) anos, e suspcrtsSo
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porate 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Municipio.
d) Declarapao de inidoneidade para contratar com a Administrapao Publics enquanto perdurarem os ltiotivos
determinantes da punipao ou ate que seja promovida a reabiiitapao peratUe a propria autondade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a AdministrapSo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declarapao da penalidade.
2 - 0 valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos a Contratada e, caso nao sejam syficientes, a
diferenpa sera cobrada de acordo com a legislapao em vigor',
3 - As sanpoes previstas nas clausulas "a)” a “c)’* poderao ser aplicadas oumulativamente, ou nao, de acordo com a
gravidade da infrapao, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intirnapao
do atoj salvo na hipotese de aplicapao de declarapao de inidoneidade para licitar e contratar, cujo prazo de defesa sera
de 10 (dez) dias uteis.
4 - As penalidades so poderao ser relevadas nas hipoteses de c.aso fortuito ou forpa maior, devjdampnte jpstificado e
cbmprovado, a.juizo da Administrapao.
a) A criteria da AdministrapSo, poderao ser suspensas as penalidades, no todo ou ertr parte, quando b atraso na
entrega dos materials for devidamenle justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixara novo prazo,
este improiTogavel, para a completa execupao das obrigapoes assumidas.
5 - A inexecupao parcial ou total do coutvatado, nos tarmos do art. 79 da Lei Federal n°. 8.666/93 podera. implicar a
imediata rescisSo unilateral deste ContratO, com a aplicapao das penalidades cabiveis, observada a conclusao do
processq.administrativo periihente;
6 - As partes n8o senlo responsabil izadas pela inexecuplio contratual ou evenluais atrasos decorrentes de eventos
configuradores de forpa maior ou caso fortuito, porno tais caracterizados em lei civil.- As multas aplicadas deverao ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de0.5 (cinco) dias, a contar da data da
uotificapao, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou laturas. Em caso de inexislencia ou
insuficiencia de erudite da Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamenle ou inscrito como Divida
Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execupao fiscal, com os encargos correspondentes.
8 - Ficarao ainda sujeitps as penalidades previstas nos incises Hi e IV, do artigo 87, da Lei n° 8666/93 e alterapoes
posteriores, os profissionais ou as empresas que:
a) Tenham, sofrido eondenapao definiliva pot praticarem, por meibs dolosos, fraude .fiscal no recolhiraento de
quaisquer tributes;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licilnplio;
c) Demonstrem nito possuir idoneidade para contratar com a Administrapao em virtude de atos ilicitos praticados.

XVIII - DA GARANTXA CONTRATUAL
I

1 - Nao seek exigida,a prestapao de garautia para a conrtatapilo resul terete desta lieitapSb.

XIX- DAS D1SPGS1COES FINALS

1 - As normas disciplinadoras desta licitapSo serSo interpretadas em favor da ampliapSo da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que nao comprometam o interesse publico, a fmalidade e a
seguratjpa da contratapilo.

2 - Das sessdes publicas de processamento do Pregao Fresencial serao lavvadas atas circunstenciadas, a serein

assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressaniente na propria ata.
3- Todos os documentbs de habilitapao; oujos envelopes fomin abertos na sessSo; e as propbstas; seriio rubricados
pelo Pregoeiro; e pelos licitantes presentes que desejarem,
4 - 0 resultado do presente certame sera divulgado no diririo oficial do Estado e do Municipio.
5 - Os demais atos peitinentes a esta licitapSo, passiveis de divulgapao, serao publicados no BOE.
6- Os envelopes contendo Os documcntos de habilitapSo das demais licitantes ficargo a disposipao para retirada na
sede da CoinissSo de LicitapSo daPREFElTURA apbs a celebrapSo do contrato.
7 - Ate Z (dois) dias irteis anteriores a data fixada para recebimento das propoStas, qualquer passoa podera Solieitar
eseiarecimentos, providlncias ou impugnar disposipSes deste Edital, no cash de impugriapQes, esta devera: ser
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protoeolada no setor competent® da prefeitura ou na pr6pria sala da CPL, nao ser§o aceitos inipugnaqSes enviadas
via fax, e-mail e ou correios.
7.1 - A petigSo sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, quo decidira no prazo de ate 01 (urn) dig util anterior
a data fixada para recebimento das proposias.

7.2- Acolhida a petiqao contra este Edital, sera designada nova data para a realizafao do certame.
7.3 - As despesas provenientes para o cxercicio de 2019 serao custeadas corn recursos de programas municipals e
conerao nas dotaqoes do orqamento geral do municipio nas rubricas:

02.020 GABINETE DO PRFMITO
' 04 122 2102 2002Manutenpilo (Ills atividades do Gabiriete do Prefeilo

04 092 2102 2100Maiiutenpdo das alividadesda Proairadoria Geral
04 124 2102 2101Mcmntenpao das alividades da Conlroladoria Interna
02.030 SECMTARIA DE ADMINISTRA($0, FINANQASE PIANEJAMENTO
04122 2301 2003Mtmuienpda das atividades da Sec. de Administrapflo, Finanpas e Planejamenio
041232301 29-$Q‘lhimruten$0o:da Programa cam CampcmfutpaiwAEmancarArrecadapdo dpJPTU
06122 2301 2951Manutenqdo dasAlividades do ConselhoMunicipal de Segttranga
02.040SliOlEUm DEEDUCAtfa
12361 1512 2008ManutenpSo das alividades do Ensina Fundamental ~M.DE
12365 1512 2009Manntemao das atividadesdo ensina infantil
12 3661512 2010MaitutenpBo das alividades da eductigBo de jovertse achdtos- PEJA
123611522 201J MarmtenpSo das atividades do Programa Dinheira Direto na Escola-PDDE
12 361 152220.12 DistrihuipBo de merepda escolar-PNAB
13392 1542 2013Mmntenp&o das atividadesdaSecretaria Exemtiva de Cultnra
13392 1532 2014Manutenpcio das atividadesda BibHoteca Municipal de Pilar
27SI2 1742 2015Manutenpcio das alividades daSecretaria Execntmi de Esporles
12 361. 1512 2050Ma>Me.n$8o das alividades da educapBo Msica -Scddrio EducapBo
12 3.61. 15122144 MdmitengSb das atividades do Programa BrasilAlfabetrzado
12 3611522 2905DesehvolvimentO das alhndades do transporle escolar ~ PNATE
12 36J 1512 2906ManutenpSodas atividades da educapBo Fundamental- PUMDEB 40
13361 1542 2931MamuenqSb das atividades do Programa Mais Citllura.nas Escvlas
12361 1522 2932ManutenpSo das atividaes daSec. de EducapBo. Culturee Esporles
1.2 3.63 1512 2946 das Atividades do Programa de Apoio a Creches
12365 1512 2947MairulenpSo dasAlividades da Programa Brasil Carinhoso
02.070SEClUsTARlA DEDESENV01A7MENT0
IS, 541 1034 2004McmutenpSo das alividades da Secretaria Executive!doMeio Ambiente
.20 606 1S33 2005McmutenpSo dels alividades daSec. ExecuHya de Agricultura eRecursosHidricos
15:45110312033Mmmtenp3o das atividades da Sec. de bfr(iesti%hiid40iahspories
15 451 1835 2102ManutenpSo das atividades daSecretaria de Desenvolvimento
3390.30 99 0000 Material de Consumo
3390.39.99.0000 Outrosservipos de terceirospessoajtiridica.

As eventuais contrataqoes ocorridas em outros exercicios financeiros serao custeadas com recurso daqueie exercicio.
7,4 - 0 edital estara disponivel para os interessados no setor de licitaqSo, no anderepo constante no predmbulo deste
termo, no horario de expediente normal de 08:00bs. As 12:00hs.
7.5 - Esta licitaqao podera ser anulada ou revogada, aumentada on reduzida nos limites estnbelecidos por lei, sern que
tenham as adjudicatarias direito a qualquer indenizaqiio, sempre quando os atos forein mais convenientes para a
Administrate, desde que bem justifieado.

•8 -Os eases omissos do presente Pregao serao solucionados pelo Pregoeiro.
9 - Os. licitaiites assumem todos os custos de preparaqao e apresentaqao de suas propostas e a Admttiistrapo nao
sera, env nenbum caso, responsAvel por esses custos, independentemente da conduqao ou do resultado do processo
Hcitatdrici.
10 - As nonnas que disciplinam este Pregao serto sempre interpretadas em fevor da ampliaqao da disputa entrs os
interessados, desde que n3q cpmprpmetam 6 interesse da Administracao, o prinefpio da isonomia, a ftnalidade e a
seguramja da contrataqao.

Praga Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB, CEP: 58338000
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11 - No julgamento da habilitaÿao e das propostas, o Pregoeiro poclera sanar erros ou (albas que nao alteram a
substancia das propostas, dos documeutos e sua validade juridica, medianle despacho fundamentado, registrado cm
Ata acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitapao e classificapao.

j!2Mntÿ
Anexo I-Termo de Referenda;

Anexoll -Minuta da Ata de Registro de Preqo;
Anexo III-Minuta do Contrato;
Anexo IV - Modelo de declaraqoes;
Anexo V -Modelo de proposta de preqos;
Anexo VI-Declarapao depleno atendimento dos requisites de Habilitapao;

Anexo VII-Modelo declarapdo ME e EPP
~ s - —— —' — -*-ÿ —I _ji»i'r AJ.iU -iv.; ; v— i*. vtcir

13 - Para dirimir quaisquer questoes decorrentes da HcitapSo, n8o resolvidas na esfern adiministxativa, sera
competente o Forum da Comarca de Pilar-PB.

Pilar - PB, 03 de lulbo de2019

FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FJLHO
Pregoeiro Oficial

,r\
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ANEXO1•• PREGAO PRESENCTAL REGISTRO DE PREÿO N° 004/2019.

TERM® DE REFERENCIA-ESPECiEICACOES

l.OBJETO

1.1. Sistema cle registro de pveÿos para Prestaÿio dos $ervi$o$ de implantato, intermediate e administrate) de urn
sistema informntizado e integrado, com utilizato de cartSo magnetico ou microprocessadd de gerenciamfinto
para manutens&o preventiva e corretiva (mecanica em geral, eletricidade, ftmilaria, pintura, incluindo aquisito
de pefas de reposito, dos vetculos (automoveis de passeios, vans e onibus © maquinas) que compoem a frota
da Prefeitura Municipal de Pilnr-PB:

1.2. 0 quantitative de veieulos da PM PfLAR/PB e composto por:

Aim tie Onc‘in(Pfoprio oi

labmat'iiPmotH lo J,iiLadci_
__Item Comtni'itbe!

Secrctana ,i (pie IM t

vincuiiulp' _
1 StiCRt.iTA.RiA DE

EDUCACAO

Marca/.no.lcla :
MARC0PQLO/VCLARE VSL 4X4 EG

Plact)

PREF.EnXJRAMUNJCJ.PytL

DK PILAR
OGF6;130 DIESEL2012/2013

SECRETAR1A DE
tiPUCACAOE CULTURA

"PREltEmlRA' MUNTClPAl"
DEPILAR

SECRETARIA DE
EDUCACAO

"STieRETARIA Dll
EDUCACAQ

SECRETARIA DE
'

EDUCACAQ

MARCOPOLO/VOLARE V8L EONPV55412 DIESEL2013/2013

MERCEDES "BENS / 610 NEQBUS

TBOYMIC
MNJ3267 2002/20023 DIESEL

PREFEITURA MUNICIPAL
... DE PILAR .

MOU0526 DIESELMARCOPOLO/VOLARE VSL ESC'.4 2008/2009

PREFEITUM MUNICIPAL

__
DE PILAR

__
PREFEITURA MUNICIPAL'

DE WLAR

SECRETARIA DE:
EDUCACAO

MARCOPOLO/VOLARE V8I. BOO.FX.I0785 2012/2013 DIESEL

SECRETARIATE'
EDUCACAQ

OEZ8527 rvBCcwcjrrycLASs- 7<>c ic> DIESELf>. 201 1/201 1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PILAR

SECRETARIATE
EDUCACAODIESELMNJ3560. 1996/1997f, MERCEDES BENS /OF 1620

SECRETARIATE
. EDUCACAQ

STiCRETARlA T)l!
EDUCACAO

SECRETARIATE
EDUCACAO E CULTURA

8 IVECO/C3TYCI ASS 70C 16 2010/2011NQG6247 DIESEL
SECRETARIA DE

EDUCACAO E CUXTURA
MERCEDES BENS / OF 1519 R.ORKQFW4326 2016/2017 DIESEL

1.;.,
PREFEITURA Ml iNIciPAi._ DE PILAR

SECRETARIADE
DESENVOl.-VIMENTO

DIESELOFX040710 FORD/CARGO 1319 2012/2013

SECRETARTA DE
DESEN VOL-V i fvlBNT()

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PILAR

OFXI 247 FORD/CARGO 1319I! 2012/2013 DIESEL

SECRETARIATE
DESEN VOL-VIMENTO

PREFEll URAMl INICIPAI,

Dll PILAR
VOLK5WAGEN/26.2S0 ADVANCEDOGG730512 2013/2013 .DIESEL

PREFEITURA MUNICIPAL
Dll PILAR

SECRETARIATE
“

"DBSBN'VO.L-VIMENTO
13 DHfSEI,JOHN DEERE/5065B 2013/2013

SECRETARIA DE
AGRICULTURA H

RECURSOS lliDRICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PILAR: DIESELJOHN DEERB/5085 E 2012/2012H

SECRETARIATE'
AGRICULTURAL

RECURSOS HIDRiCOS
PIUJFEITU.I2A MUNICIPAL

DE PILARMASSEY FERGUSON/ MF 4283 DIESEL2018/2018IS

SECRETARIA OH
AGRICULTURAL:

RECURSOSlliDRICOS
PREFEITURA MUNICIPAL

DE PILAR
DIESELMASSEY FERGUSON/ ADVANCED 275 2004/20041.6

A!.COOL /
GASOi.INA

SECRETARIATE
.. SAUDB. '.

FUNDOMUNlCffALDE
SAUDE DH PILAR

Q! 1.15109 2014/2014FIAT/KSOR MODE- ICAR17

ALCOOI. /
GASOI.JNA

SECRETARIATE

_______
SApDE

PREFEITURA MUNICIPAL
. . . DE .PILAR .

MOA8S6418' FIA17UNOMI1.E FIRE FLEX: 2008/2008

TLCOOL /
GASQ1.1NA

SECRETARIA DE
SAUTE

PREFEITURA MUNICIPAL
PE PILAR

19 !ly\T/UNOMU,LE ECONOMYMOM9593 2009/2009

Praga Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
CNPJ: 08.867.780/0001-83
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ALCOdt 7
GASOUNA

SECRET/SlABE
SAUPE

FUNDO MUNICIPAL DE
SAtJOGDE FILAR2011/201220 MOQ0691 FORD/FIESTA FLEX

FUNDO MUNICIPAL DE__ SAODE DB FILAR , .

At.COOL /
GASOUNA .

SECRETARIATE-

____
SAODE

NQB09-M 201 1/201 1HONDA/CG 125 FAN K.S,21

ALCOOL /
GASOLINA

SECRETARl/\ DE ACAO
SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSLSTENC1A SOCIAL

QFT09D322 VW/NOVO GOL TL MCV 2017/2018

FUN1X) MUNICIPAL DE
. SAUDJi DE PILAR

ALCOOL /

OASOUNA
SECRETARIA DE,_SAljDE

23 2018/2019QSE2826 1/M.BENZ415CDISPIUNTERM

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PILAR

SECRETARIA PE
SAUPE

24 MOA88S4 PEUGEOT/BOX MODIF1CAR EM 2008/2008 DIESEL,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PILAR

SECRETARIA DE
DESENVOL-VIMENTO

HONDA/XLR 12525 .MNC6762 GASOLINA2001/2001

SECRETARIA DE
DESENVOL,ATMENTO

PREFEJTLIRA MUNIC1PAL
DE PILAR

DIESEL26 CATERPILLAR/ CAT 416 K 2012/2012

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PILAR

•SECRETAIUA DE
~

PESENVO'].,-VIMENI'O
27 HYUNOAY7LI1,710-9B 2012/2012 DIESEL.

%
PREFEITURA MUNICIPAL

DE PILAR
SECRETARIA DE

' '

DESENVOLVIMENVO
28 VOLVO/ G930 2012/2012 DIESEL.

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPILAR

SECRETAR1A DE
DESEN VOL-V1MHN i'Q:

SECRETARIAL®
VOL-VIMENTO

DIESEL29 CATERPILLAR/ CAT 120 K 20,12/2012

PRdTEriT.lRA MUNICIPAL
DE PILAU

OFX1347 FORD/CARGO 1319 2012/201330 DIESEL

SECRETAIUA DE*
DESENVOL-ViMENTO

PREREITIELAMIJNTCIPAL
DE PILAR

NQH846231 INTERNAT10NA1../<I'100P7 6X4 2014/20,14 DIBSEI,

PodetSo ocotrer mqdificap'des nas quantidades c nas composipdes das frotas, na hipotese de suas renovapoes
atraves das alienates e das consequents aquistpoes de outros itens, era acrescimo ou substiiuipao aos anteriores.
1.3

2. JUSTIMCATIVA

2.1. Justifica-se a presente contxatapao de empress especializada na preslapao de servipos de manutenpo prevent iva
e corretiva pela neeessida.de era master em bom eslado de conservapao e utjlizapao a fete existeote na
Prefeitura Municipal de Pilar, garantindo a seguranpa de sens servidores e da sociedad'e cotno urn todo, bem
comp a coxltinuidade das atividades operacionais e administxativas da Prefeitura que precisa de veiculos em
plena condipao de uso.

I 2.2. Ademais, o uso ininlerrupto dos aulomoveis ao longo dos nnos contribui para seu desgaste natural, fato este que
justifica a supracilada contratapao, pois caso contrario qualquer defeito ou quebra no carro ocnsionati prejuizo a
edilidade e a populapao. .

3, CLASSIFK::ACAQ DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serein adquiridos enquadram-se na classificapao de bens comuns, nos termos da Lei n® 10.520, de
2002, alterapoes, subsidianamente a Lei n,° 8.666/93 alterapoes e denials noxmas inerentes a especie.

4. ESPECIFICACOES PA CONTRATACAO

4.1 A, Prefeitura Municipal de Pilar fornecera a CONTRA'!'ADA, apos assinatura do contralo, todos os dados
necessaries ao cadastre dos veiculos (tipo, inarca/modelo, combustrvel, ano de fabricapao/modelo, placa, chassi,
unidade de lotapao, hodometro) e dos condutores (nome, maixicuia e unidade de, lotapao);

,4.2 Historic© das opera poes realizedas pelas fetes, contends data, horario, identificapilo do estabelecimento e do
usuario, mereadoria ou servipo adquirido, quantidade adquirida, valor unitario, valor total da operapao e saldo;

Prapa Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
CNPJ: 08.867.780/0001-83
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4.3 0 Sistema Tecnologico Integrado viabilizara: o pagameuto do- service de manutenpao, sendo que, para ial, os
veiculos terao seu proprio cartao magnetics ou micro-processado e cada condutor devera ter sua identificapao
validada, por meio da digitapSto da senha pessoal, durante a execupao das operapoes realizadas na rede de
estabeleciraentos credenciados pela CONTRATADA, sendo de responsabilidade da mesma a solupao que iniba ou
identifique com agilidade e seguranpa eventuais utilizapSes ndo autoxizadas.

4.4 0 sistema contralado devera permitir o bloqueio, o desbloqueio e a troca de senha em tempo real para
gereociamento, acompanhamento e ap0es proativas por parte da CONTRATANTE.

4.5 A rede de oficinas credenciadas devera estar equipada para aceitar transapSes e processos de contingencia para
finalizapSo da transapao.

V 4.6 0 sistema disponibilizara ao gestor do contrato ferramenta on line,, via web, que permits gerir ordens de servipo
de manutenpao (solicitapao, aprovapSo e reprovapSo de orpamentos), bem como a autorizapSo para a reaiizapao dos
servipos.

5. ESCGPO

5.1 0 software de Gestao de Manutenpao, os Equipamentos Perifericos e os Cartoes, da CONTRATADA
compreendem:

a) 0 sistema de gerenciamento de frotas deve ser via WEB on-line era tempo real, e deve permitir que sejarn
realizadas nuiltipias cotagoes.
b) Relatorio para conferencia da riota fiscal, discriminando as pepas fomecidas e os ser\'ipos prestados no periodo;
c) emissao de relatorios gerenciais, financeiros e pperacionais que perrnitam o controle das despesas, condutores e
consumo espedfico por veiculo, aiem de possiveis desvios em relapao aos parameiros adotados;
d) parametrizapdo dos cartoes com os dados necessarios para ideutificap3o das caracteristicas dos veiculos e
equipamentos automotivos;
e) o fomecimento gratuito dos cartdes magneticos ou micro-probessados de cada veiculo, das unidades geradoras de
energia, dos cartoes n3o vineulados, equipamento automotivo e equipamento acoplado da frota atual. Para os casos
de perda ou extravio a CONTRATADA devera informar se for o caso, o valor a ser page pela emissSo do novo
cartSo;
f) o cancelamento imediato do cartao, para os casos de perda ou extravio.
g) os equipamentos perifericos necessarios para operapSo do sistema, conforms a soluplo techologica utilizada pela
CONTRATADA. devera ser disponibilizada sem onus para a Prefeitura de Pilar.

6. ESTABEDECIMENTOS CREDENCIADOS

6.1 A CONTRATADA devera possuir oficinas credenciadas; obrigatoriruneiite nas cidades de Joao Pessoa,
Campina Grande, Cabedelo, Bayeux e Santa Rita no Estado da Paraiba e Itambe, Goiana e Recife no Estado
de Pernambuco,case n9o tenliam em todas as cidades mencionadas, devera informal- por escrito a contratante
o motive de nao possuir e o prazo necessario para assim faze-lo.
6.1.2 Quando necessario, os veiculos serao reparados enr estabeleciraentos credenciados pela CONTRATADA em
outros Municipios e Estados;
6.2 0 credenciamento de novos estabeleciraentos, conforme a neeessidade da Prefeitura de Pilar devera ser efetivada
pela CONTRATADA no prazo maximo de 45 (quarenta ecitico) dias eontados da data da solicitapilo, nos terrrios do
item 6.1.
6.3 Rede de oficinas mecanicas equipadas para aceitar transapdes do sistema tecnpl6gico da licitante Vsncedpra.;
6.4 A CONTRATADA e a uriica responsavel pelo pagamento aos estabelecioientos credenciados pelo valor

. efetivamente consumido. NSo respondendo, em nenhuma; hipotese, a Prefeittira, hem solidaria e hem
subsidiariamente, por esse pagamento;

Prapa Joao Jose Maroja, n° 259, Centra, Pilar- PB. CEP: 58338000
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6.5 A CONTRATADA cleverÿ fiscalizar os servipos prestados pels rede credeociada objetivtuido gatantir urnnivel
satislatorio de qualidade, compreendendo a disporiibilizapao dos equipamentos, horarios de funcionamento, presteza
no atendimento etc,

7. DO PETALHAMENTO DOS SERYICQS, PRAZO DE ENTREGA £ CARANTIA.

7.1 A Corrtratada devero dispor do empresas credenciadas que prestem os seguintes servipos: mecaaica geral,
lanternagem, pintura/estufa, capotaria, eldtrica, hidraulico, balanceamento, suspens3o, instalapao de acessorios,
vidraceiro, ar-condicionado, remopSo e fomecimento de pepas;e acessorios em geral, considerando:
a) Mec&uica geral: servipo de mecaaica em motor, caixa de cSmbio, carburapao e/ou bomba injetora, injepSo, velas
e outros servipos;
b) Lanternagem: servipo de troca e/ou conserto de lataria;
c) Pintura/Estufa: services de pintura automotive externa ou interna, com polimento, e/ou feixa de idenfifi.cap§o do
veiculo, com secagem rapida;
d) Capotaria: servipos de substituipao ou conserto de estofados e cobeitura interna do veiculo, betr. como a pane
mecanica do funcionamento dos baneos, portas, cintos de seguranpa e borrachas das portas;
e) Sistema Eletrieo: service de substituipSo ou conserto de partes eletricas do veiculo (farois, eondutores, comandos,
setas, vidros eldtricos, limpadores de para-brisaeoutros);
f) Sistema Hidraulico: servipos de substitute ou conserto nos sistemas hidraulicos dos veiculos (freios, direpao ou
conserto nos sistemas hidraulicos dos veiculos);
g) Balanceamento e Alinhamenlo: servipo de regulagem do sistema de rodagem do veiculo;
h) Suspensao: servipos de substituipao e/ou conserlos de amortecedores, estabilizados, borrachas, calpqs, balanpas e
outros servipos;
i) TnstaiapAo de Acessorios: servipos de instalapao de quaiquer acessorio indispensavel ao funcionamento ou
seguranpa dos veiculos;
j) Vidraceiro: servipos de substituipao dos vidros frontal, traseiro e lateral, borrachas dos vidros e polimento dos
para-brisas;
k) Ar-Condicionado: servipos de reparo do sistema de resfriamento do ar do interior do veiculo;
1) Remopao: procedimento de transporte do veiculo do local oxide- ocorreu a avaria ate o local on.de se dara a
manutenpiio corretiva;
7.1.1 A Marmtenpao Preventive - pompreende todos os servipos executaveis em oficinas mecanicas reparadoras ou
concessionarias de automoveis, obedecendo-se as recomendapSes do febricante do veiculo e/ou as recomendapSes do
DET.RAN/PB.
SSo exemplos de manutenpao preventiva:

de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas;
de oleo de motor, cambio e diferencial, pleo de freiia, llquido de arrefecimento;

'Lubrificapao de veicu los;
de palhetas de limpador, -carreias de alternador/gerador, etc.

•Substituipao de itens do motor;
de motor e bicos injetores;

•Regulagens de bombas e bicos injetores;
servipos constantes no manual dos veiculos e/ou equipamentos ou por orientapao doBETRAN/PB.

7.1.2 A Manutenpao Corretiva ou Pesada - compreen.de todos os servipos executaveis em oficinas mecanicas
reparadoras ou concessionarias de automoveis, que venham a ocorrer fora dos periodos estabelecidos para execupao
das manutenpoes preventives, para correpoes de defeitos aleatorios resultan tes de desgaste e/ou deficiencias de
operapao, manutenpao e fabricapao, garantindo a operacionalidade do veiculo, alem de preservar a seguranpa de
pessoas e niateriais.

SSo exemplos de uuunitenpao corretiva:

de retifica de motor;
•Montagem e desmontagem de jogo de etnbreagens;

Prapa Joao Jose Maroja, r,° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58:338000
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•Servipos de inslalapao eletrica;
•Servipos .no sistema de injepao eietronica;
•Capotaria;
•Tapeparia;
•Funilaria e pintura;
•Servipos no sistema de arrefecimenio;
•Servipos no sistema de ar-condicionado;

7,1,3 Reboque de Veiculos (Assistencia 24 horas) era caso de acidente on pane,: em territorio national, sera frailquia
quilometrica.
7.2 Os prazos para execupao dos reparos necessaries nos veiculos, devera ser estabelecidos de comum acordo com a
Contratada, levando-se em considerapao o grau de avaria nos mesmos, porem os servipos de pequena monta
(manutenpoes preventivas) deverao ser efetuados sempre dentro de urn prazo m&ximo de 30 (trinta) dias, sendo que
para a manutenpao corretiva o prazo n;lo seja superior a 15 (quinze) dias, a partir da comunicapSo do Fiscal do
Contra to;
7.3 A Prefeitura de Pilar, atravds de eotapBes, definira a oficina credenciada e que executarii os servipos de
manutenpiSo veicular, em estriia obediencia a legislapao, efetuando, no minimo, trSs cotapdeS de prepos para cada
pepa a ser substituida, salvo em cases exceptional.
7.4 A oficina credenciada pelo licitante vencedor somente substituira pepas e executara services, qiiando
comprovada a necessidade, mediante preyio orpamento aprovado pela Prefeitura. de Pilar, ficando a CONTRATADA
responsavel sobre custos indevidos que sejam arcados pela Prefeitura era funpiio de substrtuigQes desnecessarias.
7.5 Em servipos de manutenpao preventiva e/ou corretiva, se for detectada a necessidade de substituipiio de pepas e
componentes, a oficina credenciada pelo licitante vencedor, devera apresentar o orpamento dos itens necessaries, que
sera coroparado aos valores de mercado e, somente apos essa comparapao, podera ser autorizada a substituipao do
pepas e execupdo dos servipos.
7.6 Para aprovapao dos prepos das pepas e componentes apresentados pela oficina credenciada, o Fiscal do contrato
fare pesquisa de prepos coin, no minimo, outras 2 (duas) empresas do rarao, a fim de certificar qtie a proposta
apresentada pela oficina credenciada esta de acordo com o prepo de mercado.
7.7 A garantia das pepas e servipos sera de 06 (sets) meses a partir da emissSo do Tenno de Recebimento Definitive
emitido pela PREFEITURA DE PILAR

8. OBR1GACOES DA CONTRATADA

8.1 organizar, manter e administrar rede de estabelecimentos, no estado da Parafbn e Pernambuco, que aceite como
forma de pagamento os cartdes eletronicos cpntratados, na quantidade necessaria para mellior atendimenlo.
8.2 garantir credenciamento de maior quantidade possivel de. eslnbeSeciinentos.
8.3 possuir central de atendimenlo 24b (vinte e quatro boras).
8.4 Tamo na fase de implantapilo quanto na fase de operapSo, treinar os portadores dos instromentos periftiicos do
sistema destinados dos veiculos, bem como orienta-Ios quanto a correta ulilizapao dos mesmos, a fim de que sua
finalidade nao seja desvirtuada.
8.5 efetuar. sob sua exclustva responsabilidade, os pagamentos devidos aos estabelecimentos com os quais mantem
convenios.
8,6 Sempre que houver necessidade a empresa que prestati os servipos objeto desse Termo de Referencia devera
ampliar e disponibilizar a rede deoficinas credenciadas, incluindo outras locaiidades, mediante soltcitapao justificada
da PREFEITURA DE PILAR.
8.7 tomar providentias imediatas para sanar problemas oriundos da utilizapSo dos servipos prestados pelos
estabelecimentos credenciados.
8.8 fornecer, sem onus para a CONTRATANTE, a primetra via dos cartS.es eletronicos;
8;9 ateuder prontamente quaisquer exigencies do Gestor do Contrato, inevente ao objeto da contrivtapao.
8.10 manter, durante toda execupao do Contrato, as condipoes de babilitapSo e qualificapto exigidas, sob pena do
multa e rescisao contratuaL
8.II prestar os servipos objetos da presente licitapao, obedecendo as disposipSfes legais e regulamentos pertinentes.
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8.12 indicar preposto, informando telefone fixo, telefone colular e e-mail para contato com a CONTRATADA,
comunicando qualquer alterapao que venha a ocorrer nesses dados.
8.13 manter atuaiizada a relajSo das oficinas com os quais inantenha convenioj
8.14 providenciar a imediata oorregao das deficiencias apontadas pela CONTRATANTE, quanto aos services
contratados.
8 1 5 emitir relatorios mensais, que p&mitam a administragao eo gerenciamento do objeto do eontrato.
8.16 apresentar biota Fiscal/Faiura, em duas vias, detalhando o valor total das, das pe<?as adquiridas e dos services
prestados no periodo.
8.17 a CONTRATADA devera implantar o Sistema de Gerenciamento no prazo maximo de 20 (vinte) dias, coritados
a partir publicacao no Diario Oficial. Nesse periodo a CONTRATADA devera disponibilizar um meio que viabilize
os services

9. OBRIGACGES DA CONTRATANTE

9.1 Efetuar o pagamento devido a Contratada pela execuÿo dos serves prestados, nos termos e prazos
contratualmente previstos, apds terem side devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato, de acordo coin a norma
de contratafSo.
9,2 Prestar 4!Contratada todas as infomtapoes necess&rias, quando solicitudes por escrito, em prazo nap superior a
dez dias, exceto em casos devidamente justilicados.
9,3 Rejeitar, no todo oxi em parte, os services ou materials entregues em desacordo com as obrigaÿoes assumidas pela
CONTRATADA.
9.4 Conferir se os services fbram efetuados a contento.
9,5 Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigaqoes contratuais.
9.6 Exereer acompanhamento e fiscalizacSo da eficaz e eficierite execugao do contato, cuidando de que a Contratada
de fiel cumprimento aos termos ajustados.
9.7 Acorapanhar e fiscalizar a execupSo deste Contato, sob os aspeetos quantitativos e qualitativos, por meio de
servidor (es) especiaimente designado(s), que anoiaai(ao) em registro proprio todas as falhas detectadas,
comunicando a Contratada as ocorrencias de quaisquer fains que, a seu criteria, exiiam medidas correfivas por parte
daquela.
9.8 Fomecer a relacuo dos veiculos da Contratante, autorizados para utilizar os services.
9.9 Dar conbeciniento das condipbes deste Termo de Referenda aos portadores dos referidos instrumentos
perifericos do sistema destinado aos veiculos, bem como orienta-los a eofreta utilizapao dos mesmos, a fim de que a
sua finalidade nSo seja desvirtuada.
9.10 Estabelecer para cada velculo credenciado um liniite de valor, que nao podera ser ultrapassado sem autorizapao
expressa da autoridade competente designada.
9.1 1 Fornecer a contratada legal no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da assinatura do contato, e manter
atualizado o cadastre complete dos veiculos, motoristas e condutores autorizados, contendo todos os dados
necessarios ao seu registro, como: tipo das frotas (propria, terceiros, locada); mknero das irotas; placas; chassis;
marcas; motortzapbo; capacidade de carga; combustivel (gasolina, diesel, etanol); lotapao (orgao, cidade); matricula
do servidor ou orgao responsa vel pelo velculo; hodomel.ro; nomes, matriculas e lotapSo dos motoristas autorizados.
9.12 Promover o cadastamento dos funcionarios que teifto acesso ao sistema, em dois ntveis; o de
administrador/fiscal (com poderes de alterapao de limites de credito) e o usuario (apenas com acesso a relatorios),
bem como responsabi!izar-se pela troca de senha dos mesmos, caso haja desligamento, ferias ou troca de
departamentos.
9.13 No caso de extavio ou danos ao cartao eletronieo destinado ao. velculo, requerer a ticitanto vencedora a emissSo
de um novo cartao para o respectivo veiculo.
9.14 Providenciar o cancetamento definitivo dos cartoes destinados aos veiculos, em caso de alienapao ou retirada
dos mesmos das floras de veiculos credenciados, devolvendo os cartoes a licitante vencedora no prazo de 05 (cinco)
dins.
9.15 Devolver a contratada legal, o protoeolO de entrega dos cartoes destinados aos veiculos, sob pena de responder
por quaisquer reclamaqoes e/ou aqbes oriundas da utilizacao indevida dos mesmos.
9.16 Reraanejar e/ou incrementar erdditos em cada cartto do sistema destinado ao velculo.
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9.17 Notificar a Contatada, por escrito, da ocorrencia de eventuais imperfeipoes na execupao d.os servipos. fixtadtr
ptazo para a sua correpao.
9.18 Comunicar a Contratada as alterapoes que venham a . ocorrer na frota, tais como, inclusfio ou exclusao de
veiculos.
9.19 Assegurai-se de que os prepos contratadcs estao compativeis com aqueles praticados no mercado pela deniais
prestadoras de servipos, objeto da conlratapao, de forma a garantir que aqueles continuem a ser os mais vantajosos
para a Administrapao.

10, QUALIFI.CACAO TECNiCA

teenies que comprove a Empress ja ter coniratado com orgao (s)10.1 Pelo rnenos urn atestado de capacidadc
publico (s) ou priyado (s) com espeeificapoes semelhantes com o objeto IicMadq em papel timbrado oqntsndo,
enderepo, fone/fax, assinado, rnbricado por pcssoa competent®e reconhecido firma cm cartbrio.V
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. Para o julgamento sera adotado o enterio de MENOR TAXA DE ADMINISTRAQAO, atendidas as
espeeificapoes contidas neste Edital e seus ane> os, e obrida pela aplicapao da formula abaixo;

V.E - R$ 500.000,00 + (T.A x R$ 500.000,00)

Ondo:

V£- Valor Estimado;
RS: 500.000,00 ~ Valor estimado pela Prefeitui a de Pilar para despesas de manutenpao;
T.A - Taxa de Admin istrapSo.

11.2. O(A) pregoeiro(a) efetuara o julgamen o da proposta, apos o encerramento da etapa tie lances, podendo
encantinhaj' pelo sistema eletrfinico contrapropostas, diretamente ao (icitante que tenia apresaptado o lance de merior
valor, para que seja obtido prepo roelbor, beiti como decidir sobre a sua aceitapSo, A negoeiapao sera: realizada por
rneip do sistema eletrbnico podendo ser acompi.nhada pelos demais Jicitautes.
11,3, Analisada a aceitabilidade dos prepos obtidos, o pvegoeiro divulgara o resultado de julgamento das Propostas
de Prepos, sagrando-se vencedora aquela que ajiresentar o menor valor global,
11.3. Serb aceito a oferta de T.A negativa, assin como tambbrn T.A zero.
1 1.4. Serao desciassificadas as propostas elaboradas era desacordo com os termos deste edital e seus anexos, que
sejam omissas, apresentem prepos excessivjs, inexequlveis ou irregularidades e defeitos que difieultem o
julgamento.
11,5. Sendo aceitavel a proposta da licitanle detentora da mettior oferta, d.evera ser comprovada sua condipbo de
habilitapao, na forma do que detemrina o Edital.
1 1.6 Se a proposta ou o lance de menor \ alor nao for aceitavel ou se a Jjcitante desatender as exigS'acias.
habilitatorias, o(a) Pregoeiro(a) exanimate a proposta ou o lance subsequente, yerificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua babilitapao na ordem de clast Hlcapao, e assirrt sucessivamente, ate a apurapao de uma proposta ou
lance que atenda as condipSes do Edital e seus Anexos.
11,7. OcorrendO:a S;ituap2o a que se refere o ite n anterior, 0(a) Pregoeiro(a) podetdi)4gociar eppia ficitante para quo
seja obtido prepo melhor. / -
11,8. Em caso de divergencia entre informal;:5es contidas em documentapao impressa e na proposta espeeificfi,
prevalecerao as da proposta.
11.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem que nao esteja prevista no objeto deste Edj|al e seus Anexos.
11,10, Constatadp o atendimento pleno as exigettcias editalicias, sera decl&ta9ia la TiphariÿVeaceclpFa, sendo-lhe
adjudicado o objeto deste Edital pelo(a) Pregoe ro(a).
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11.11. Todos os valores, prepos e custos da proposta tetSo corao expressao mpnetaria a xaoeda corrente nacional (art.
5°, Lei n.° 8.666/93). Seifo desclassificadas as propostas que nao atenderem a essa detent)inagao legal.
11,12. Em nenhuma hipotese sera recebida proposta fora do prazo estabelecido.
1 1.13. Evedada qualquer indexapao de prepos por indices geraisou que reflitam variapoes dos prepos.
11,14. A indicapto do lance vencedor, a dassi.ficap3o dos. lances apresentados e demais infonnapoes relativas a
sessao pfibliea do Preg3o consfaTio de ata divulgada no diario oficial, sem prejuizo das dentals formas de publicidade
previstas na legislapao pertinente.

10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. A disciplina das sanpdes aclministrativas aplicaveis no curso da licitapao e da contra tapao e aquela prevista no
Edital e legisiapoes coralatas.n

Pilar/PB,.03 de Mho de 2019

FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO
Pregoeiro Oficial

r\

w
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A:NEXO II - MINOTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
PREGAO PRESENCIAL SRP N" 004/2019

PROCESS© N’ ***'ÿ

M ADE REGISTRO DE PREpOS N°

_____________
_ de 20 . o MUNlCfflO DE PILAR - PB, pessoa juodica de direilo publico, inscrito no

CNPJ/MF sob o n.° 08,867.780/0001-83, com sede na Praps Joao Jose Maroja, n° 259, Centro; representado
legalmente por seu Prefeito, Sr. Jose Benicio de Araujo Neto, brasileiro, solteiro. inscrito no CPF/MF sob o n®
086.532.844-78 e no RG sob o n°33.271 .364-SSP/PB, residente e domieiliado na Rua Coronel Josd Lins, nos termos
da Lei n° 10.520, del7 dejulho de 2002, sujeitando seas nonnas constantes no art. 1 5 da lei n°8.666, do 21 dcjunho
de 1993 e suas alterapoes e com fulcra no decreto n° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, que regukmenta o sistema de.
registro de prepos e alterapoes bem como toda legisiapao correlata, em face da classificapao da proposta apresentada
no PregSo presenciai n° ***/20J9, Objatbo de Sistema de Registro de Pregos para Prestagao dos services de
impUuitdgm, itUerPiediagdo e adwimstragiio de inn sistema informalizado e mtegmddj com uMzqglio de &irtdo
magnetico ou microprocessado de gerenddnumlo para numutenguo preventive e corretivq (ntecdnica cm geral,
eletricidade, fmUaria, pintnra, induimlo aquisigao de pages de reposigdo> das veteulos (automoveis depasseios,
vans e mibrn e tmquinas) que campoem a frota da Prefeitura Municipal de Pilar-PB. RESOLVE registrar o
preco ofertado pelo Fornecedor Beneficiario confonnequadro abaixo:

No dia de

n

Descriyao do Fornecedor Beneficiario
Razao Social
CNPJ
Endevego
Telefone/Fax
Nodie do Signatario

Planilha de Quantitativos e Prepos Umtarios e Totals
Prepo Unitiirio,r\ Descvigilo conipleta do

objelo/marca
Quantidade Valor totalItem

(C) » (A)x(B)(B) (A)
1
2

TOTAL (RS)

Adjudteagao do Objeto; sera:por unidade adquirida.
Da possibilidade de adesilo de Orgaos riao pavticipantes: Sera permitida a adesSo a ata de registro de prepo por
todos os orgaos da Admin isttagao Publica que desejarem Inzer uso da mesma, desde que autorizado pels prefeitura
Municipal de PILAR- e aceito pelo fomecedor, ate o limite de 2 (duas) vezes o quantitative de cada item registrado na
Ata de Registro de Prepo.
Da yalidade de ata de registro de preco: A ata de registro de prepo tera validade de 12 (doze) dieses, a contar de
sua publicspao no Diario Oftcial.

i. DO PRAZO E DOTACAO

1.1 O ptazo inieio do fornecimento do objeto ora licitado, confotme suas caracteristicas e as ttecessidades da
Prefeitura Municipal de PILAR, e que admit© prorrogapao noscasos provision pels Lei 8.666/93, eonsideradd a partir
da emissao da ordem de PRODUTOS. As despesas decoirentes do objeto da presente licitapao correiito por coma do
orpameiito vigente Reeursos Proprios do Municipio.
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2, DO PAGAMENTO

2.1 O pagamento sera efetuado mensahneote em ate 30 dias, conlndos da apresenlapao da nota fiscal/fatura no
protocolo da Secretaria de Finanpas de PILAR /PB.
2.2 0 pagamento sera feito medinnte cheque nominal do Banco do Brasil on outra iustiluipao bancaria da contralante.
2.3 0 pagamento somerrte sera efetuado apos o"atesto”, ppio servidor competente. da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, condicionado a veriflcagao da confonnidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do
regular cumprimento das obrigapoes assumidas.
2.4 Havendo erro na apresentapao da Nota Fiscal/Eatura ou dos documentos pertinentes a contratapSo, ou, ainda.
circunstancia que impepa a liquidapao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que;a Contratada provfclencie as
medidas saneadoras. Neste hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se4 apos a comprovapaio da regularizapao da
situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
2.5 Nos casos de eventuate atrasos de pagamento, desde que a Contratada B3Q tehha concorrido de alguma forma
para tanto, o valor devido devera ser aorescido de encargos moratprios proporetonais aos dias-de atraso, apurados
desde a data I imite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento a tsxa de 6% (sets por centp) ao ana,
aplicando-se a seguinte formula:

EM- kNxP
EM-Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
1 = indice de atualizapao fmanceira, calculado segundo a formula:

J ~ (Tx/l 00)

365

Tx- utilizer IPCA (TBGE)
N ~ Numero de dias entfe a date limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP-Valor da Parcela dm atraso

3. DA ATA DE REG]STM) DE PRECO

3.1, Homologado o resultado da licitapao, o licilante vencedor sera convocado para, no prazo de 05 dias uteis, assinar
a Ate deRegistro de Prepos, que, depois de cumpridos os requisites de publicidade, tete eifeito decompromisso entre
as partes.
3,1,1. Devera ser incluido para fonnapao de cadastro de reserva, na respectiva Ata o register dos lieitantes que
aceitarem cotar os produtos coin prepos iguais ao do lieitante vencedor, nasequSncia da classificapfo do certame, na
forma do disposto no artigo 11, §1° do Decreto 7.892/13, respeitando-se, nas contratapoes, a ordem de classificapSo
dos lieitantes registrados na Ata.
3.1.2. 0 registro a que se- refere 3 condipSo 3.1.1 tern por objetivo a fonnapao de cadastro de reserva, no case de
exelusao do primeiro colocado da ate, nas hipoteses previstos nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/13.
3.2. O prazo de convocapao podcra ser prorrogado ultra vez, por igual periodo, quando solicitado pela lieitante
durante o sen transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela prefeitura Municipal de PILAR.
3,3. Caso o lieitante nao assine a Ata de Registro de Prepos no prazo estabelecido neste edital, bent assim, nao
mantenha as oondipoes de habilitagSo, seat prejulzo das penalidades cabiveis, a Prefeitura de PILAR declarara sem
efeito os atos de classifieagSo final, adjudicapao e homologapao e convocara lieitantes remaneseentes, na ordem de
classificapao, para faze-lo no mesmo prazo e nas mesmas eondipoes do primeiro cofoeado.
3,3.1, Os autos do processo lieitatorio serSo encaminhados ao PregGeiro para que providencie a convocapao, atraves
de aviso no Diario OficiaJ do Estado, dos demais lieitantes classificados para sessSo de reabertura do certame.
3.3.2. Iniciada a reuniao, o Pregoeiro negociara a redupao do prepo com o lieitante e, em seguida, pmeedera.
conforms o disposto neste edital,
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3.3.3. Caso nao obtenha sucesso na negociagao com o seguudo colocado, o Pregoeiro negoeiara com o iicitante
subseqiiente e, assim sucessivamente, na ordenv de classifrcagao, ate a apuragao de proposta cpm o prego igual ao do
primeiro colocado.
3.3.4. Se nenhum Iicitante baixar sen prego para o prego do primeiro colocado, aplicar-se-a o disposto no art. 4°, inc.
XXI.1I da Lei rf 10.520/2002 e art. 27, §3° do Decreto 5450/2005.
3.3.5. Obtida proposta que atenda as exigencias do edilal e verificada a Jrabilitagao do Iicitante, o Pregoeiro negoeiara
com o Iicitante para que o mesrno reduza seu prego ao valor da proposta do Iicitante mais bem classificado, tendo
como objetivo a forraagao do cadastro de reserva, na forma do artigo 11, §1° do Decreto 7.892/13 e alteragBes.
3,3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicate o objeto licitado ao Iicitante vencedor.
3.4. A Iicitante vencedora devera manter todas as condigSes de habilitegao para a assitiatarg da Ata, bem, como
durante o period© de sua. vigencia.
3.5, A Ata de Registro de Pregos tera validade de 12 (doze) mesas, a copter da data de publicafao no piario Qficial

do Estado.
3,6. A existencia de pregos registrados nao obriga a Prefeitura Municipal de PILAR a firmar as coritratagSes que
deles poderao advir.

, 3.7. E vedado efetuar acrescitnos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive o acrescimo de
que lratao§ 1°do artigo 65 da Lei n0 8.666/93.
3.8. Em caso de adesoes, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de prego, observados as condigBes nela
estabelecidas, optar pela aceiiagao ou nSo do fomecimento decorrenle de adesao, desde que nao prejudique as
obrigagBes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o orgao gerenciador,
3;8.1. As adesoes as alas somente poderao ser efetuadas com autorizagsio do 6rg3o gerenciador e, no caso, apos a
primeira aquisigao ou contratagao por orgao integvante da ata. Apos a autorizagao do orgao gerenciador, o “carona”
devera efetivar a aquisigao on contratagao so.licitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.
3.8.2. Para ins de autorizagSo, so serao aceitos pedidos de adesoes as alas que nao excedam, por org?to on entidade
solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos item registrados na Ate de Registro de Pregos.
3.8,3. O quantitative decorrente das adesoes a ate de registro de pregos nao podera exceder, na totalidade, ao
quintuple do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador.

4, DA REVI,SAP DOS PREGOS

4.1. Os pregos registrados perrnanecerSo fixes c iiTeajustaveis pelo perlodo de l2 (doze) ineses.

4.2. A revitsao de pregos s<6 sete admitida no caso de comprovagao do deseqat ilibrio economic©- financeiro, a ser
feita, preferencialmente, atraves de notes ftscfiis de aquisigSo de. nraterias-prijnas, lista de pregos de fabricante on
outros que demonstrem indiscutivelmente a elevagao do custo do objeto.
4.3. Para a concessao desta tevisao, a empresa dever/t eomunicar a Prefeitura de PILAR a variagao dos pregos, por
escrito e itned iatamenle, com pedido justifieado, anexando os documentos comprobatorios da majoragSo,
4,4. Durante o periodo de analise do pedido, a empresa devera efetuar a entrega dos produtos pelo prego registrado,
mesmo que a revisao seja posteriormentejulgada procedente.
4.5. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado no
mercado a PREFEITURA convocate o fornecedor visando a negociagao para redugfio de pregos.e sua adequagao ao
praticado pelo mercado.
4.6. A ordem de classificagSo das licitantes que aceilarem reduzir sens pregos aos valores de mercado observara a
classificagao original.
4.7, Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, a PREFEITURA podera libera-lo do cotnpromisso
assumido, sem aplicagao da penalidade, confinnando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde
que a comunicagao ocorra antes do pedido de fomecimento.
4.8. Ocorrendo a sitoagao acima descrita, a PREFEITURA podera, ainda, convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportun idade de negociagflo.
4.9. Nao havendo Bxito nas negociagoes, a PREFEITURA devera proceder d revogagfio da ate de registro de pregos,
adotando as medidas cabiveis para obtengSo da contratagflo mais vantajosa.

Praga Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
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4.10. 0 licitante vtencedor somente sera liberado, sera penalidade, do compromisso assumido na Ata de Registro de
;Pr'e?,os quando:, |
4. 1 1. Os fomecedbres que nSo aceitarem reduzir sens pregos aos valores pralicados pelo raercado serao liberados do
compromisso assamido, sera aplieagao de penalidade.
4.12. Quando o prego de raercado toraar-se superior aos pregos registrados s o fornecedor nao puder cumprir o
compromisso.
4.13. A pedido do fornecedor.

jS.JDO-CANCELjuVtENTO PQ REGISTRO PE PREgOS _

5.1 . 0 fornecedor tera seu registro cancelado quando:
5.1.1. Descumprirjas condigoes da Ata de Registro de Preqos;
5.1.2, NSo assinarjo contrato ou instrumento equivalents no prazo estabeiecido pela PiREFEITGRA, sera justfficativa
aeeitavel;
5.1.3. Nao aceitaf reduzir o seu prego registrado, na bipotese de este se tornar Superior aqueles praticados no
raercado;
5.1.4. Softer sanglfo prevista nos incises til ou IV do caput do artigo 87 da Ifoi «° 8,666/93 on no artigo 7° da Lei n°
10.520/02;
5.2. Podera ainda ser cancelado o registro de pregos na ocorrencia de fato supervcniente, decorrente de caso fortuilo
ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamentecomprovados e justificados:
5,2.1. For razSo de interesse publico; ou
5.2.2. A pedido dcj fornecedor.
5.3. Era qualquer easo, assegurados o contraditorio e a anipla defesa, o cancelamento ocorrera mediante
deterrainagao da Prefeitura Municipal de PILAR.

6~BASSANCÿSRARAQCAS0:PE1NAPIMPLEME151T0 j _
/

6.1 - A Contratada board sujeita as seguintes penal idades, garantida a previa deiesa, pela inexeeugSo total ou parcial
do objeto:
a) Advertdncia pof escrito sobre o desasmpriraento do contrato e outras obrigagbes assumidas, quando considerados
feltas leves, e a deterrainagao da adogao das necessarias medidas de corregao;
b) Multa, observados os seguintes liniit.es:
b. I ) de 0,3% (tres decimos por cento) por dia, a partir do primeitp dia util subsequeinte ao do vencimento do prazo
para cumprimento daobrigag&o, ate o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor do servigd nao realizado;
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do servigo nao realizado, a partir do primeiro dia util,subsequente ao do
venciraento do prr zo para cumprimento das obrigagoes, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos
materiais constantas do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o tome
imprdprio ao uso a que e destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das (specifeagS® contetadas;
b.3) de 0,3% (tres jdecimos por cento) por dia, pelo deseuraprimento de qualquer el&usula ou condigao prevista neste
Contrato e nao dispriniinado nas allneas anteriores, sobre o valor contratado, c6ntadajda comunicagao da Contratante
(via internet, fax, correio etc.), ate cessar a inadimpleneia.

Impedimento de oontratar com a AdministragSo Publica Municipal, pelo prazo de ate 02 (dois) anos, e suspensao
por ate 05 (cinco) anos no Cadastre de Fornecedores do Municipio.
d) Declaragao de inidoneidade para contratar com a AdministragSo Publica enquanto perdurarem os motives
determinant da jpimigao ou ate que seja promovida a reabilitagSo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sen eoncedida sempre que o contratado ressarcir a AdministragSo polos prejuizos resultantes e ap6s
decon ido o prazo tie 02 (dois) anos da declaragSo da penalidade.
6,2 - O valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos a Qontratada ej, caso nao seism suficientes, a
diferenga sera cobfada de acordo com a legislagao era vigor.
6,3 -r As sangoes pirevistas nas. clausula® “a)" a “c)” poderiSo ser apltcadasi cnmulativamente, ou nSo, de acordo com a
gravidade da inftabao, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagao,
do ato, salvo na bipotese de aplicagao de declaragao de inidoneidade parailicitar e contratar, cujo prazo de defesa Sera

Praga Jo'ao Jose Marmara" 259, Cento, Pilar- pf CEP: 58338D00
CNPJ: 08.867.780/0001-83 !
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de 10 (dez) dias uteis.
6.4 - As penalidades so poderao ser retevadas nas hipoteses de caso fort ui to ou forga maior, devidamente justificado
e coraprovado, ajuizo da Administrag&o.
a) A criterio da Administragao, poderao ser suspensns as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na
entrega dos materiais for devidamente justificado pelo Foroecedor e aceito pela Contratante, que fixara novo prazo,
este improixogavel, para a conipleta execupfto das obrigagoes assumidas.
6.5 - A inexecupdo parcial on total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93 podera implicar a
imediata rescisao unilateral deste Contrato, com a apIicagSo das penalidades cablveis, observada a conclusao do
processo administrative pertinentc;
6.6 r As partes n3o serito responsabilizadas pela inexecugao eontratual ou eventuais atrasos decorreptes de eventos
corifiguradores de forgo maior ou caso fortuito, como tais caracterizados era lei civil.
6,7 - As multas aplicadas deverfio ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
da notificapao, podendo a Contratante descontar o seu valor das iiotas fiscais e/ou faturas. Em caso de inexistencia ou
insuficiencia de credito da Contratada, o valor devido sera cobrado adniinistrativamente ou inscrito como Divide.
Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de oxecucao fiscal, coni os encargos correspondentes.
6.8 - FicarSo ainda sujeitos as penalidades previstas nos incisos III e TV, do artigo 87, da Lei n" 8666/93 e alt.era.96es
posteriores, os profissionais ou as empresas que:
a) Teoham, sofrido condenagito definitiva por praticarem, por melos dolosos, fraude fiscal no recolhitnemo de
quaisquer tributes;
b) Tenharo praticado atos ilicitos visando frustrai:os objetivos da licitagao;
c) Demonstrem n§o possuir idoneidade para contratar com a Administragab em virtude de atos ilicitos praticados.

V

PILAR /PB, de de 20.

FERNANDO CAVALCANTE CUNHA F1LHO
Pregoeiro Qficial

rA
Municipio de PILAR

Jose Beolcio de Araujo Neco
PREFEHO

Empresa: [Razao social da empresa]
CNPJ: [numeros]
Representante legal: [nome completo]
CPF:[numeroJ
Assinatura:

Praga Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
CNPJ: 08.887.780/0001-83



3SFIs.

V .|®W
13? w. 'i

ISESTADO DAFARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

COMISSfo PERMANENTE DE LICITAQAO

LV

Ancxo III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° ****
PREGAO PRESENCIAL N.° 004/2019-SRP.

PROCESS© N° ****

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
0 MUNlCIPTO DE PILAR, ESTADO DA PARA1BA, E 0
PROPONENTS: **** TENDO POR OBJETIVO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREQOS PARA EVENTUAL Prestagao
dos servigos de imphntagao, iiuemediagSo
administragdo de um sistema in/orimtisado e integrodo,
com utilizagcto de cartao magnetico on ffiicmpmCessado de
gerenciamento para mamttengdo preventiva e corretiva
(mecamca em geral, elelricidode, funilaria, pinturn,

inclumdo aqidsipao de pegas de re0sig(io, don vefcuios
(cwtom6vein de pdsseios, vans e dnibus e macpdnas) que
coinpSem aji'Ota da PrefeilvraMimicipa]de Pilar-PB.

e

PARTES CONTRA TANTES

De um lado como CQNT.RATANTE, e assim denominado no presente instrnmento, 0 MUNICIPIO DE PILAR - PB,
pessoa juridiea dedireito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 08.867.780/0001-83, comsede naPrapa Joao lose
Maroja, »° 259, Centro, representado legalmente porseu Prefeito, Sr, Jose Benicio de Araujo Neto, brasileirp,
solteiro, inscrito no CPF/MF sob 0 n° 086.532.844-78 e no RG sob 0 n° 33.271.364-SSP/PB, residente e domiciliado
na Rua Coronel Jose Lins, Doravante denombiado simplesmente CONTRATANTE, e de outre lado , Porno
:CQNTRATADO(a), e assim denominado no presente instrumento, o(a) Proponents: ***'*, comsede **.**, n° **•**,
CCDADE: ****, CNPJ/CPF: ****.

ClJUSULA PRJMEJRA - DOS FUNDAMENTOSDO CONTRATO:

11 Bate contrato decorre da licitaqfto modalidade Pregao Presencial Registro de Pre<jo-004/2019, pracessada nos
lermos da Lei federal n° 10.520. de 17 de jnlho da 2002. sujeifando se as normas consfanl.es no art. 15 da lei n°8.666,
de 21 de junbo de 1993 e suas altera90es e com fulcro no decreto n° 7,892, de 23 de janciro de 2013, que
regulamenta 0 sistema de registro de preeos e alterapoes been como toda legislayao correlate e dpmms exigencias
Previstas no edital eanexos do Pregiio Presencial Registro de Preqo- 004/2019.

ClAUSVIA SEOVNDA - DO OBJETO DO CONTIAW:

2.1 O presente contrato tern por pbjeto: REGISTRO DE PREQO para Presiapao dos servipos de impJantaqao,
irttfermediagSo e administraeito de um sistema inforraatizado e integrado, com utilizagSo de carteo magnbtico ou
mieroprocessado' de gerenciamento para manutengao preventive e corretiva (meoantca em geral, eletricldade,
funilaria, pinfura, incluindo aquisiqao de pepas de reposiqSo, dos veiculos (autonioveis de passeios, vans'e dnibus e.
maquinas) que eompSem a frote da Prefeitura Municipal de Pilar-PB.

2,2 A aquisiqao devera obedecer rigorosainente as condigoes expresses neste .instruments,. proposta apreSenteda,
Pregao Presencial Registro de Prego - 004/2019 e instrugOes do Contratante, documentos esses que fleam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independents, de transcripao.

Praca Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB: CEP: 58338000
CNPJ: 08.867.780/0001-83
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CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR E PREÿOS:

3.1 0 valor total deste contrato, a base do preqo proposto, e de R$ 0,00 (Por extenso).

CLAUSULA QUARTA-DAREVISAO BOS PREQOS:

4.1 Os preijos registrados permauecerao fixes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.
4.2 Arevisao de preqos so sera admitida ho caso de comprovaÿao do desequilibrio economico- financeiro, a ser feira,
prefereqcialmente, atraves de notas fiscais de aquisi<?ao de materias-pritnas, ltsta de preqos de iabricante oft outros
que demonstrera indiscutiveImeote a elevaqao do cuslo do objeto.
4.3 Para a concessao desta revisSo, a empresa deveii comunicar a Rrefeitura Municipal de PILAR a vanaqao dos
prefos, parescrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobaforios da tnajoraÿo.
4.4 Durante o periodo de analise do pedido, a empresa devera efetuar a entrega dos prpdfttos pelo prefo tegistradq,
tnesmo que a revisao seja posteriormente julgada procedente.
4.5 Quando o preqo inicialmente registrado. por motivo superveniente, tornar-se superior ao preqo praticado no
mercado a Prefeitura convocara o fornecedor visando a negociaqao para reduqao de prepos e sua adequaÿao ao
praticado pelo mercado.
4.6 A ordem de classificaqfio das licitantes que aceitarem reduzir seus prepos aos vaiores de mercado observant a
classificapao original.
4.7 Quando o preqo de mercado tornar-se superior aos prepos registrados e o fornecedor, median te requerimento
devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, a Prefeitura podera libera-lo do compro.mis.so
assumido, sera aplicaqao da penalidade, confirmando a veracidade dos motives e comprovantes apresentados, desde
que a comunicacao ocorra antes do pedido de fbmecimento.
4.8 Ocorrendo a situapffo acima descrita, a Prefeitura podera, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar
igual oportunidade de negociapdo.
4,9 NSo. havendo fixito nas negociapdes, a Prefeitura devera proceder ft revogaÿSo da. ata de registro de preqos,
adotando as medidas cabiveis para obtenpao da contratapao mais vantajosa.
4.10 O licitante vencedor somente sera liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata de Registro de
Preqos quando:.
4.11. Os fornecocibres que nao aceitarem reduzir seus pre$os aos vaiores praticados pelo mercado serao libetados do,

compromisso assumido, sem aplicaqao de penalidade.
4:12 Quando o preqo de mercado tomar-se superior aos preqos registrados e o fornecedor n8o puder cumprir o
compromisso.
4,13 A pedido do fornecedor.

n

r

CLAUSULA QUINTA -DA DOTAQW:

5.1 As despesas decorrentes do objeto da presente licitaqao correrao por conta do orqamento vigente Recursos
Proprios do Municipio de PILAR, nas seguintes dotafoes:

02,020 GABINETEDO PREFEPFO
041222102 2002ManuivafSo das atividades do Gabinete do Prejeilo
04 092 210?, 21Q0Manulenqdo das atividades da Procuradoria Geral
04 124 2/02 21QJ Manulengfiodas atividades da Controladoria Interna
02.030SECRETARIA DE A DMINISTRAQA(), FINANCESE PLANEJAMEN7V
64 122 2301 2003Mcinutenqtio das atividades da Sec. de Administraqcio. Fmanqas e Planejamenlo
04 123 2301 2950Mannlengdo, do Pmgraiiw com Campanhaparti Alavancar Arrecadaqcio do JPTU
06122 2301 2951ManutengBo dasAtividades do ComelhoMunicipal de Seguranqa
02.040 SECRETARIA DE EDIJCA (AO
12 361 1512 2008 Mamilenqdo das atividades do Ensinp Fundamental ~MDE

Praga Joao Jose Maioja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000*
CNPJ: 08.867.780/0001-83
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J2 56.5 IS /2 2002 Mcmutengcio das atividadesdo casino infcmfii
12 366 IS12 2010 ManuiengRo das atividades da educagRo de jovens e achdtos ~ PEJA
12361 1522 2011 ManutengRo das atividades do Programa Dlnhejro Direla naEscola PPDE
12361 1522 2012 pistrihuigRo de merenda escolar -PNAE
13 3921542 2013ManutengRo das atividades da Secrelaria Executive!de Cnllura

f3ÿ2Tÿ.M>MMmdetfÿ,das atividades da IlibimtccaMtmicipal <k Uttar
27SI2 1742 2015ManutengRo das atividades daSecretaria Executive de Esportes
12 36i 1512 2050 ManutengRo das aitwdades da educagRo bdsica -Saldria EducagRo,
123611512.2144 ManuiengRo das atividades do Programa Brasil Alfabelizcido
123611522 2905 Desenvolvinienio das atividades do transports escolar-PNATE
12361 1512 2908ManutengRo das atividades da educagRo Fundamental - FUNDFB 40
13 361 1542 2931ManuiengRo das atividades do Programa Mats Culttira nasEscolas
12361 1522 2932Mantdengao das atividaes da Sec, de EducagRo, Cultural Espartos
12365 1512 2946ManutengRo dcis Atividades do Programa de Apoio a Creches
12 365 1512 2947ManutengRo dasAtividades da Programa Brasil Carinlioso
02.070 SECHETAJUA DE DESENVOLPIMENTO
16541 1834 2001ManutengRo das atividades da Secrataria Executive!doMew Ambients
20606 1833 2005Mamlengdg das atividades daSec. Executiva deAgnculEirae PeciirsosMidrifios
E5:4SJ 1831 2033ManutengRo dasatividades<ldSec. de fn/raestriditrae Transportes
TS 451 1835 2102 ManutengRo das atividades daSecrelaricide Desem’dlvimenio
3390.30 9.9 0000 Material de Consume
3390.39.99.0000 Oulros seivigos de tercuiros pessoaJuiidica.

CLAUSULA SEXTA - DOPAGAMENTO;

0 pagamento sera efetuado mensalmente em ate 30 dias, contados da apresentapSo da nota fiscal/fatura no
. protocolo da prefeitura municipal de PILAR /PB.

6.2 0 pagamento sera feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituiÿo bancaria da contratante.
6.3 0 pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, condicionado a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do
regular cumprimento das obrigagoes assumidas.
6.4 Havendo errp na apresentapao da Nota Fiscal/Fatura oU dos documentos pertinentes a contratapÿo, ou, ainda,
circunstancia que impeqa a HquidagSo da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a 6.5 Contratada providencie
as medidas saneadoras Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se4 ap6s a comprovapSo da regularizapao da
situapao, nlo acarretando qualquer Situs para a Contratante.
6.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao teriha coneorrido de alguma forma
para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos nioratorios proporcionais aos dias de atraso. apurados
desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamentoa taxa de 6% {seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte formula:

KM- IxNkP
•KM. -- Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
1-indice de atualizaoao financeira, calculado segundo a formula:

1= (Tx/100)

6.1

/~\

365

Tx = utilizer TPCA (IBGE)
N = NOmero de djas entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP- Valor da Pamela em atraso

ClJmULASETIMA - DOS PRAZOS, VIGENCIA:

Praga Joao Jose Maroja, n® 259, Gentro, Pilar- PB. CEP: 58338000
CNPJ: 08.867.780/0001-83
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7.1 0 prazo intcio do fornecimento do objeto ora licitado, cooforme suas caracterlsticas e as nccessidades da
Prefeitura, e que admits prorrogaqto nos cases previstos pela Lei 8.666/93, considerado a partir da assinatura do
contrato:

Irjjcio da instalaqao do sistema: em ate 20 dias ap6s assinatura do contrato
Inicio do fornecimento: Logo apos instalacao do sistema

7.2 0 Contrato vigorara a contar de sua assinatura pelas partes atb o dia **/**/*ÿ*ÿ, por tmt:peMOdo de 12:trieses; 0
prazo constante nestfi clausula poderft ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o
Art. 57 da Lc-i Federal n.° 8.666/93.

CL4USUU OITAVA -DOSSERVWOS:

\
8.1 A Prefeitura Municipal de Pilar, veriftcando sua conformidade com a espeeificacSo copstantc ftpUterine de
referenda, efettmrft o pagamento A CONTRATADA por tnetp de deposit© na agencia. bancaria identificada na
proposta, ou mediante cheque nominal mediante recibo e nota fiscal em ate 30(trinta) dias apos a realizaqao dos
servipos.

8,1.1 -Os Services deyerfto ser prestados conforme dispSe o termo de refereftcia,

8,2 - Correrfio por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributes, encargos trabalhistas.
previdencianos e outras despesas que nao seja o proposto pela empresa veiicedora.

8.3 - Constatadas irreguiaridades no objeto contratual, o Con tratante poderft:

a) Se disser respeito ft especiftcaqfto, rejeita-lo no todo ou em parte, detenninando sua substituipao ou rescindindo a
contratacao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

a.l) Na hipotese de substituiqgo, a Contratada devera ftzd-la em conformidade com a indicaqfto da Administracfto,
no prazo:mftximo de 02(dois) dias, contados da notificacao por escrito, mantido o preqo 'iflidailflÿtfe'WatfaESldqj:

o
b) Se disser respeito a diierenca de quantidade, determiner sua complementacftb on rescindir a oontratacSo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis;W

c) 0 recebimento do objeto; dar-se-a defiftiti vamente; vencido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, uma vez
verificado o atendimento integral; da quantidade e das especificaqdes contratadas, mediante Termo de Recebimento
Definitive ou Recibo, ftnnado pelo servidor responsavel.

CIAUSULA NONA- DAS OBRIGAC&ES DO CONTJRATANTE:

9.1 Efetuar o pagamento devido a Contratada pela execuqao dos services prestados, nos termps e prazos
contratualmeftte previstos, apos terem sido devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato, de acordo com a norma
de contratacao.
9,2 Prestar ft Contratada todas as informacoes neeessarias, quando solicitadas por escrito, em prazo nao superior a
dez dias, exceto em cases devidamente justificados.
9.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os services ou materials entregues em desacordo com as obrigaqoes assuraidas pela
CONTRATADA.
9.4 Conferir se os serviqos foram efetuados a contento.
9.5 Proporcipnar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigaqbes contraiuais.
9.6 Exercer acompanhamento e ftscalizaqao da eficaz e eficienfe execupSo do contrato, cuidandcj deque a Contratada
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de fiel cumprimento aos termos ajustados.
9.7 Acompanhar e fiscalizar a execupao deste Conlrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativcs, por meio dc
servidor (es) especialmente designado(s), que anotara(So) em registro proprio todas as Mias deteetadas,
comunicando a Contratada as ocorrencias de quaiscjuer fatos que,a seu criterio, exdjam medidas corretivas por parte
daquela,
9.8 Fomecer a relapbo dos veiculos da Contratante, autorizados para utilizar os servipos.
9.9 Dar conhecimento das condipoes deste Tewno de Referenda aos portadores dos referidos iustrumentos
peuferieos do sistema destinado aos veiculos, bem como- orienta-los a correta utilizapSo dos mesmos, a fun de que a
sua finalidade nao seja desvirtuada,
9.10 Estabelecer para cada veiculo credenciado urn limite de valor, que nao podera ser ultrapassado sera putorizapao
expressa da autoridade competente destgnada,
9.11 Fomecer a contratada legal no prazo de 10 (dez) dies corridos, a partir da assinatura do contrato, e manter
atualizado o cadastro completo dos veiculos, motoristas e condutores autorizados, contendo todos os dados
necessaries ao seu registro, como: tipo das frotas (propria, terceiros, locada); nurnero das. frotas; placas; chassis;
marcas; motonzapao; capacidade de cargo; combustivel (gasoljna, diesel, etanol); lotapao (orgao, cidade); matrfcula
do servidor ou orgao tesponsavel pe|o veiculo; hodbmetrb; nomes, matriculas e lotapao dos motoristas autorizados.
9,12 Promover o cadastramento dos funcionarios que ferao acesso ao sistema, em dots ntveis; p de
adininistrador/fiscal (com poderes de alterapao de limites de credito) e o usuario (apenas com acesso a relatorios),
bem como responsabi1izar-se pela troca de senha dos mesmos, caso haja desligament©, ferias ou troca dc
departamentos.
9.13 No caso de extravio ou danos ao cartao eletronico destinado ao veiculo, requerer a licitante vencedora a emissao
de um novo cartSo para o respectivo veiculo.
9.14 Providenciar o cancelamento definitive dos cartoes destinados aos veiculos, em caso de alienapao on ret i rada
dos niesmos das frotas de veiculos credenciados, devolvendo os cartoes a licitante. vencedora no prazo de 05 (cinco)

r

dias
9.15 Devolver a contratada legal, o protocol© de entrega dos cartoes destinados aos veiculos, sob pena de responder
por cpiaisquer reciainapdes e/ou apdes oriundas da ulilizapiio indevjda dos mesmos.
9.16 Remanejar e/ott incremental' creditos em cada cartao do sistema destinado ao veiculo.
9,17 Notificara Contratada, por escrito, da ocorrencia de eventuais imperfeipQes na execupgo dos servipos, fixando
prazo para a sua correpao.
9.18 Comupicar:a Contratada as: alterapoes que venharn a ocorrer na iToia,: tais como, inciusao ou exclnsSo de
veiculos.
9,19 Assegurar-se de que os prepos contratados estao compativeis com aqueles praticados no mercado pela deinais
prestadoras de servipos, objeto da coritratapao, de forma a garantir que aqueles continuem a ser os mats vantajosos
para a Administrapao.

r\-

CLAUSUfA DECIMA - DASOBRWACOESDO CONTRATABO:

10.1 organtzar, manter e administrar rede de estabelecimentos, no estado da Paraiba e Pernambuco, que aceite como
forma de pagamento os cartSes eletronicos contratados, na quantidade necessaria para melhoratendimento.
10.2 garantir credenciamento de maior quantidade possivel de estabelecimentos.
10.3 possuir central de atendimento 24h (vinte e quatro horas).
1Q.4 Tanto na fase de implantapao quanto na fuse de operapao, treinar os portadores dos instrumentos perifericos do
sistema destinados aos veiculos, bem como orienta-los quanto a correta utilizaqao dos mesmos, a fim de que sua.
finalidade nao seja desvirtuada.
10.5 efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos devidos aos estabelecimentos com os quais ntantem
convenios.
10,6 Seippre que houver necessidade a empresa que prestarb os servipos objeto desse contrato deverb ampliar e
disponibilizar a rede de oficittas credenciadas, incluindo outras local idades, mediante solieitapao justifteada da
PREFEITURA DE PILAR.
10.7 totnar providencias imediatas para sanar problemas oriundos da utilizapao dos servipos prestados peJos
estabelecimentos credenciados.
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10.8 fornecer, seta Onus para a CONTTLATANTE, a primeira via dos cart6es eletionicos;
10,9 atender prontamente quaisquer exigencies do Geslor do Contralo, inerente ao objeto da contrataeSo.
10.10 0 contratado tera a obrigaqao dc niantcr, durante todo o exercicio do contrato, em compatibilidado com as
obriga<?oes por ele assumidas, todas as conduces dc habilitate e qualificaqao exigidas na licitapao Art. '55, XOI da
Lei 8.666/93 e lei n.° 1 2.440/2011(CNDT),
10.11 prestar os services objetos da presente licitacdo, obedecendo as dispcsiqoes legais e regulamentos pertinentes.
10.12 indicar preposto, informando telefone lixo. telefone celular e e-mail para contato com a CONTRATADA,
comunicando qualquer alterapao que venha a ocorrer nesses dados.
10.13 manter atuaiizada a relaqao das ofietnas com os quais mantenha convenio;
10.14 providenciar a imediata correqao das deficiencies apontadas pela CONTRATANTE, quanto aos services
contratados.
10.15 emitir relatorios mensais, que penuitam a adrninistraqao e o gerenciamento db objeto do contrato,

10.16 apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, detalhando o valor total das, das peqas adquiridas e dos serviqos
prestados no periodo.
10.17 a CONTRATADA devera implantar o Sistema de Gerenciamento no prazo maxinio de 20 (vinte) bias,
contados a partir publicaqao no Diario Oficial. Nesse periodo a CONTRATADA devera disponibilizar um meio que
viabilize os serviqos.

P

10.18 - O contratado responsabilizar-se-a pelos tributos e despesas inckientes ou que venham a incidir sobre Os
services, sent a iaclusao, de expectativa inflacionaria ou encargos fmanceiros e ainda por despesas adicionais tais
eomo: pessoal, encargos trabalhistas, transporte, impostos e outxas mais alinentes.

10,19 Manter preposto capacitado e idoneo, aceito pelo contratante, quando da execute do contrato, que represente
integralmente em todos os seus atos.

1 0.20 Nilo ceder, transferir ou subcontratar no todo ou em parte o objeto deste instrumenlo.

10.2 1. A contratada, ria execuqao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades conlratnais e legais, ntio podera
subcontratar contratar no todo ou em parte o objeto deste instrumento, sem o conhecitnento e a devida autorizaoao
expressa do Contratante.

CIAUSUM DECIMA PRIMEIRA -DA ALTERAQ$0ERESCISAO DO CONTRATO:r\
.,y

11.1 A rescisao Contratual podera sen
) 1,2 Detemiinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos easos ettumerados no Art. 79 da Lei Federal
n.° 8.666/93.
11.3 Amigavel, par acordo entre as partes, mediantb autorizaeSo escrita e fundamentada da Autoridade coiripetente,
reduzida a-termo-.no Process© Licitatorio, desdeque haja conveniencia da CONTRATANTE.
11.4 Em caso de rescisao prevista nos .Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.° 8.666/93, sent que itaja culpa
do(a) CONTRATADO(a), sera essa ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houversofrido.
11.5 A rescisao Contratual deque trata o Inciso 1 do Art. 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 acarretara as consequencias
previstas no Art. 80, Incisos 1 e IV, no que couber ambos da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DASSAN0ES

12.1 A Contratada ficara sujeita as seguintes penalidades, gamntida a previa defesa, pela inexeeuqlo total cm parcial
do objeto do presente Contrato:
a) Advertencia por escrito sobre o descuinprimento do contrato e outras obrigaqoes assumidas, quando considerados
faltas leves, e a determina$5o da adoÿSo das necessarias medidas de correqao;
b) Malta, observados os seguintes limites;

b.l) de 0,3% (tres deciraos por cento) por dia, a partir do primeiro dia util subsequente ao do vencimento do prazo
para eumprimento da obrigaqao, ate o frigesiino dia de atraso, sobre a valor dos produtos nfio entregues;
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b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos nao entregues, a partir do pruneiro dia util subsequcnte ao do
vencimento do prazo para ctimprimento das obrigapdes, no caso de alraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos
produtos constantes do instrumento contratual, on entrega de objelo com vicios ou defeitos ocultos que o tome
improprio ao uso a que e destinado, oil dixninuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especifieapoes contratadas;
b.3) de 0,3% (tres decimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula ou condipao prevista neste
Gontrato e Mo discrimrnadp nas ab'neas anteriores, sobre o valor contratado, cotitada da coraunicapao da Contratante
(via internet, fax, correio etc,), ate cessar a inadimplencia,
c) Impedimento de contratar com a AdtninistrapaoPublica Municipal, pelo prazo de ate 02 (dots) anos, e suspensSo
por ate 05 (cinco) anos no Cadastro de Fomecedores do Municipio.
d) Declarapao de inidoneidade para contratar com a Administraptio Publiea enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punipao ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade. que Sera concedida senipre que o contratado tessarcir a Administrated pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declarapao da penalidade.
12,2 0 valor da muita aplicada sera retido dos pagantentos devidos a Contratada e. caso nao sejant suficientes, a
diferenpa sera eobrada de acordo com a legislapao em vigor.
12.3 As sanpdes previstas nas clausulas“a)” a “c)” poderao ser aplicadas cumulativamente, ou nao, de acordo com a
gfavidade da infrapSo, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimapao
db ato, salvo na hipotese de aplicapSo de declarapao de inidoneidade para lieitar e contratar, cujo prazo de defesa sera
de 10 (dez) dias bteis.
12.4 As penal idades so poderao ser relevadas nas hipoteses de caso feutuito ou ferya niaior,:deyidainente justificado e
coraprovado, a juizo da AdministrapSo.
a) A criterio da Administrapao, poderao ser suspeusas as penal idades, no todo on em parte, quando o atraso na
entrega dps niateriais for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixara novo prazo,
esle improrrogavel, para a completa execuptio das obrigapoes assumidas.
12,5 A iuexecupao parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal if. 8.666/93 podera implicar a
imediata rescisao unilateral dcste Gontrato, coin a aplica$8o das penalidades cabiveis, observada a conclusfio do
processo administrative pertincnte;
1.2.6 As partes nao serio responsabilizadas pela inexecupao contratual ou eventuais atrasos decorrentes de eventos
configuradores de forpa niaior ou caso fortuito, como tais caraclerizados em lei civil,
12.7 As multas aplicadas deverSo ser recolhidas ad Tesouro Municipal, no prazo d£QS.-ÿcino*) dias, a contar da data
da notificapao, podendo a Contratante descontar o sen valor das notas fiscais e/o:u futures. 12.8 Em caso de.
inexistSncia ou insuficidncia de credilo da Contratada, o valor devido sera cobradd adirunistratiyamente ou jnscHto

como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execupao fiscal, com os encargos correspondentes.
12.9 Ficar§o ainda sujeitosAs penalidades previstas nos incises 111 e IV, do artigo 87, da Lei n° 8666/93 e allerapSes
posteriores, os professionals ou as eropresas que:
a) Tenham, sofrido condenapao definitiva por praticarem, por meios dolosos, iraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributes;
b) Tenham prati.cado atos ilfcitos visando fmstrar os objetivos da licitapao;
c) Demonstrem nao possuir idonoidade para con tratar com a Administrapao em virtude dc atos illcitos praticadds.

;

CLA USULA DECJMA TERCEIRA - DO FORD:

13.1 Fica desde ja eJeito o Forum da Comarca de PILAR, Estado da Paraiba. para dirimir questoes resultantes ou
relativas a aplicapSo/ou execupao deste Gontrato, nao resolvidas na esfera Administrativa.
13,2 E por estarem assim justos; Contratados e Concordantes com todas as Clausulas e condipoes ora ajustadas, as
partes assinam o presente Gontrato Administrative, que e feito em 03 (Tr&) vias de igual teor, na presenpa de duas
Testemunhas instrumentais, que tambern assinam, devendo a CONTRATAMTE, no prazo legal, providenciar a
publicapao, na imprensa Oficial, do extrato do Gontrato, a leor no Art. 61, Paragrafo tinted, da Lei Federal n.°
8,666/93, tudo para que o ato produza seus Juridicos e Legais efeitos.

PILAR/PB, *»* de ***** de****.
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Municipio de PILAR
Jose Benieio de Araujo Neto - PREFEITO

CONTRATANTE

****ÿ****$***

CONTRATADO(a)

TESTEMUNHAS

l.°

n RGN°:
-r

2.°
RGN°

PUBLlQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

rs
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ANEXO IV-Modelo de Declaragdes

(Papel timbrado da Hcitante)
DECLARA<pAO

Jnoroe do licitante ). sediada

_____
, por intermedio de seu representente legal, infra-

, DECLARA expressamente:que:

.,CNP3 on CPF

assinado, e para; os fins do Pregao Preseneial M°

a) nao emprega menores de dezoito anos em trabalho uotumo, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis
anos de idade era qualquer trabalho, salvo na condipao de apvendiz, a pariir dos quatorze anos.

b) nao possuir dirigentes ou responsaveis tecnicos que oeupera ou tenham ocupado cargo de direqao, assessoramento
superior, assistencia, intermaliaria, cargo efetivo ou einprego na Prefeitura Municipal de PILAR,, Estado da Paraiba
ou era qualquer orgao ou entidade a eies vinculados, nos ultimos 60 (sessenta) dias corridos, anteriores a data da
pqblicaqao do Aviso desteEdital.

c) nSo estarem imped idas de licitar, coiitratar e/ou transacionar com a Administrapao Publics ou quaisquer de suas
entidades descentralizadas.

d) nao ter side declaradas inidoneas por Orgao ou por Entidade da Administrapao Dircla. por Autarcjuias, Fur.dapSes
ou Empresas Piiblicas e por denials entidades controladas direta ou mdiretamente pela OniSo, Estados, Distrito
Federal ou Munictpios.

e) que nao se enquadre nas vedapdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993.

r\
(cidade e estado) de cle 2019.

(assinalura do deelarante)
Nome ou carimbo do deelarante:
Cargo ou carimbo do deelarante: __
N° da cedula de identidade e orgao emitente:
Telefone, fax &e-mail para contato: ____
DBS : Esta declaraqao devera ser inserida no envelope de Documeutos de Habilitep2o
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ANEX& F-Modelode Pmpoxia de Pregd

(Papel (imbrado da licitante)
PROPOSTA.DE PREGO

{NOMEDO LICITANTE) _ _ sediada_
f par intermedio de sen

apresenta Proposta de Prefo para o

CNPJ on CPF n° /__
___
_

(enderepo complete, lelefone. fax e e-mail alualizadox)

represen tante legal, infra-assinado, e para os fins do PregSo Presencial NQ

forneciroento licitado, confomie abaixo especificado:

r [ Item Especificaÿao do objeto Percentual Prcco global Pre?o final
proposto

(B-A)
(B)(A)

300.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA;

___
DJAS (minirno de 60 dias)

BANCO (Codigo):

________
AGENC1A (C6digo); PRAQA;

BANCO (Nome): CONTA CORRENTE:

teidade eestado) de de 2019.

(Assinatura do declarante)

o
Nome ou carimbo do declarante; __
Cargo ou carimbo do declarante: _
N° da cddula de identidade e orgfio emitente:
Telefone, tax e e-mail para contato: ___

** Este formulario devera ser inserido no envelope de Proposta de Prepo.

Praga Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
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ANEXO VI-/Ttofc/n da Dcdmigocs

(Pape! timbrado da licitame) |
DECLARACAO

___
(nome do licitante ___

i

_

______
sediada

, por intermedia de seu representante legal, infra-
). ,CNPJ

assinado, e para os fins do Pregiio Presenciai N° ****, DECLARA expressamente que:

Teffi. conhecimento de todos os parametros e elemenlos da 1icitapao e dp concord&ncia com os termos deste
pregao e sens anexos inclusive aos requisites de HAB1L1TA£AO constant® no edital,

__
___

fcidade e estado) de de2019.

(assinatura do declaranle)

Nome ou carimbo do declarants: .

Cargo ou carimbo do deelarante:
________

W da cedula de identidade e 6rgao emitente:
Telefone, lax e e-mail para contato: ___
OBS; Esta dectaraCno devera ser apresenlada fora do envelope de Documentos de Habilitacao
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ANEXOYH - MODELO PE BECLA3RACAO
SOMENTE PARA MICRO E PEOUENAS EMPRESAS

CNPJ N°(NOME DA EMPRESA).
sede _

______
_|_| ___ com

_____
,(endere?o completo) por intemiedio de seu representante legal, para fins do

Pregao Presenciai N° ****, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabtveis, quo :

A) Encoritra-se enquadrada coma empress de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3® da .Lei Complementer
123/2006 e suas alteraqdes.

B) Tem conhecimemo dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementer 1 23/2006 e suas alteraqoes, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores inipeditivas de.tal habilitaqao e que nuo incide nos impedimenlos
do §4°do art 3° da Lei CompJementar 123/2006esuas alterapdes,

de

(assinatura do representante legal)

Nome ou earimbo do declarante:
Cargo ou earimbo do declarante:_.

N° da cedula de identidade:
Telefone, faxe e-mail para contato:.

*Esta dedarapAo deverd ser entregue fora dos envelopes de habiiita?ao e proposfa logo apds o
credenciamcnio

w:
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