
EDITàI - Licitação
PROGSSO ÀDMINISTRÀTTVO N" PP OOOOS/2021
LÍcrÍàçáo No. oooo5/2021
MODALIDADE: PREGÁO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

de êxpediente: das 08:00 as 12:00
2.3.Oualquer Pessoa - cidadão ou
impugnar o ato convocatório destê
até 02 (dois) dias úteis antes da
2,4,caberâ ao Pregoeiro, auxili
convocatório e sêus anexos, decid
considelado da data em quê foi de
2.5.À respectiva PetiÇão se!á apr
2.5. 1. Protocot izando o original,
seguinte endereÇo: Av. Presidente

ESTÀDO DÀ
PBEMIfI'B,A MUNICTPÀ! DE }OGEIRO

coEggÃo pEByAllENrE DE LrcrÍÀçÃo

Órgão Realizado! do celtame:
PREFEITURA MUNIC]PÀL DE MOGEIRO

AV. PRESÍDENTE JoÃo PEssoA, 47 - cENTRo - MoGErRo - PB.

CEP: 58375-000 - rel.: (83) 32661033'

O ór9áo Realizador do Certême acima qualificado, inscrito no CNP,J 08.866.501/0001-6?, dolavantê
acnóinaao Ei4rl€tEanta oRc, torna público para conhecinento de quantos possatn interessar quê

faEá lealizar através do pregoeiro ófici"I ass"""orado po! sua Equipe dê APoj.o, es 14:00 horas
do dLa 22 de Janeiro de 2021 nã endereÇo acina indicado, IicitaÇáo na modalidade Plegão Presenclal
i' OOOO5/2027, tlpo menor preço, ê o fornecimento rêalj'zado na forma parcelada; tudo de acordo

com egte instrumento e em observância a Lej. !'êderal n" 10.520, de 17 de .luIho d'e 2OO2 e

subsidiariamente a Lei Eederal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complenentar no 123, de 14

de Dezemblo de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de Novêmbro dê 2006; e I'egislação pertinente,
consideradas as alteraçôes postlriores das referidas normas; conforme os crj.Eérios ê

procedinentos a seguir definiàos, objetivando obter a nelhor proposta para: CoNTBÂTAÇAO DE

ÊUpneSA pARÀ FORNECÍMENTO DE I.TATERIAL ELÉTRICO PABÃ PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO'

1.0.DO OBiTETO

1.1.constituj'objetodapresentelicitaÇão:coNTRÀTÀÇAoDEEMPRESAPARÀFoRNECIMENToDEMATERIAL
ELÉTRICO PÀRÀ PREEEITURÀ MUNICIPAI, DE MOGEIRO.

i.i.e" especificaÇões do objeto ora licitado, encontram-se devidamente dêtalhadas no

correspondente Têrno de Referência - Anexo Í deste Instrument'o'
1.3.À contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório'
especificaÇôes !écnicas e infornaçÔes comPLementares que o acomPanham' quando for o caso'

ilrãtiii."-"", PeIa necessidade da áevida efitiwação de compra para suPrir demanda especifica -
CoNTBATAÇAO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE MÀTERIAL ELÉTRICO PARÀ PREEEITURÀ MUNICÍPAL DE

MoGEIRo-,consideradaoportunaeimprescindÍvel,bemcomorêlevantemedidadeintelessepúblico;
e ainda, pela necessidade de desenvãLvimento de ações continuadas para a pronoÇão de atividades

;";ai;;;a;;; visando à .."i^i.r"iáo dos recursos erÍr reraÇão aos objetivos proglamados' observadas

ãs airetrizes e metas definidas nas fêrramentas de PIanêiarnento âprovadas '
1.4.saIienta-sequenarefelidacontrataÇão,nãogeráconcedidootratamentodiferenciadoe
simplificado Para as uicrààmpresas e Empresas dê ?-equeno Porte' nos termos das disposiÇões

contidas nos Arts, al e qa,-Jã-i.l complÀentar r,' 723/2006, Por estarem presentes, isolada ou

s l-nultaneamente, as sltuaioes previstás nos incisos II e IIr' do Art' 49' do mesmo dlploma

legal, Fica, no entanto, asseguiado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado prevlsto

iàé a...i" Àrtigos do Capitulà v, seÇáo r, da Lei 
^" ' 723/06'

2.O.DO Í.OCÀr E DÀrA E DÀ IUPU@{AçÃO DO EDrrÀ!
2.1.Os envelopes contenclo a docunentaÇáo relativa à proPosta de preços e-a habilitação para

exêcuÇáo do objeto desta lj.citaÇão, deverâo ser entreguJs ao Plegoeilo até as 14:00 horag do

d.ia 22 d,e Janeiro de 2O2L, no endereÇo constante do preânbulo deste instrunento' Neste mesmo

iãã.i, a"a" e horário será realizada á sessão pública pala abertura dos referidos envelopes '

2.2.rnformaçóes olr a"aru.""l."r,tos sobrê estâ ricitaÇáo, serão prestados nos hÔrários nortnais
horas.
fL.ita.rt" - podêrá solicitar êsclarecimentos ' plovidênciâs ou

certamê, se manifestada por escrito e dirigida ao Plegoeiro'
data fixada Para recebimento das propostas

ado pelos setoles tesponsávêis Pela elaboração deste ato
ir sotre a pêtiÇão no prazo dê até 24 (víntê e quatro) horas'
vidamenEê recebido o Pedido '
esentada da seguinte foína:
,,ãs no.a.io" dã expediente acima indicados, exclusivamentê Do

.roão Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB'

3.0
3.1
3.1

.DOS Er.Et'ENrO9 PÀBÀ LrcrrÀÇÃo

.Àos participantês, seráo fornêcidos os seguintes

.i.aNixo r - TERMo DE REFERÊNcrÀ - EsPEcrErcAÇÕEs'
êlenentos:

a

-,"



3.1.3
3.1.4
3.2.A
3.2.7
3.2.2

.ANEXO II - MODELOS DE DECÍ.ARÀÇÕES;

.ANEXO ]]I - MODELO DE DECIÀRÀÇÃO DE REGULARIDADE _ HÃBILITAÇÃO;

. ÀNEXO IV - MINUTA DO CONTEÀTO.
obtenÇão do Edital poderá ser feita da sêguinte forma:

, Junto ao Plegoeiro: gratuitamente; e
. Petos sites : wwv.mogeiro, pb. gov. br/Iicitacoes ; wldw. tce. pb. gov. br.

a .0. Do suPoRrr rxcÀr
4.1,Esta licitaÇão reger-se-á pela Lei Federal nÔ 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subs idiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de ,lunho de 1993; Lei Complementar n' 123, de 14
de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n" 016, de 10 de Novemblo de 2006, e legislaÇão pertinente,
consideradas as alteraÇões posterioles das referidas normas; que ficam fazendo partes inteqranteg
deste instrumento, independente dê transcriÇão.

s.O.Do PB,Àzo r DOTÀÇÍro
5.1.O prazo náximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas caractellsticas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da êmissão do Pedido de comPra:

Entrega: Inediata,
5.2,O folnecinento será executado de acordo com as especificaÇões definidas no correspondêntê
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo não estabelecer o
Iocal para a entrega, observada a demanda e oportunidade, esaa será fêita na sede do ORC ou en
uma das unidades admin is trativas, por ele indicada, que compôe a sua estrutura operacional.
5,3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final dô exercicio
financeiro de 2021, considerado da data de sua assinatura.
5.4.As despesas decorrentes do objeto dêste certame, cor!erão por conta da seguinte dotação:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAI 340/2020 02.010 GÀBINTE Do PREEEITO

o2.o2o sEc DE ÀDMINISTRÀÇÃO E PLANE.,ÀMENTO O2.O3O EC DE EDCUAÇÁO CULTURÀ E ESPORTE E IÀZER E

rURrsMo 02.040 sEc DE SAUDE Er"Js 02.o5o sEc DE AÇAÕ socrA]. 02.060 sEc DE rND coM coMPRAs E

TRÀNSPORTES 02. O7O SEC DE AGR]C MEIO ÀMBIENTE, PESCÀ E PECUAÀÍA 02. 08O SECRETARIA DE

]NERÀESTRUTURÀ 02.140 SECRETÀRIÀ DE EINANCAS 33.90.30.01 MATERIAI DE CONSUMO OO1 RECURSOS

ORDINÀTIOS

6.0.DÀS CONDIÇõES DE PÀR T C I PÀçÀO
6.1.Os proponentês que deaêjarern participar deste certame deverão entrega! ao Plegoeiro doig
envelop;s iechados indicandó, respectivamente, PROPoSTA DE PREÇos e DocUMENfÀÇÃO, devidamente
j,dentiiicados, acompanhados da respêctiva dêclaraÇão de cunprimênto dos lequigitos de

habiliEaÇão, nos termos definidos neste instrumento convocatório '
6.2.A participaÇão neste cerEame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas.
empresàs de Pequeno Porte e Equi.parados, nos termos da legislaÇão vigente'
e.i.xao poaeraõ participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas

estrangeiras que não fu;cionem no pais, nem aq!.rêles que tenham gido declalados inidôneos Para
Iicitar ou contratar com a AdministraÇão Púbfica ou que estejam cr.rmPrindo a sanÇáo de suspensêlo

do direito de liclbar e contlatar com o ORC.

6.4.Os licitantes que desejarêm enviar seus envelopes Proposta de Preços e Doculentação via
to"tat - com Àviso áe Recebinento AR -, deverão remetê-Los êm tenpo hábi1 ao endereÇo constange

ào preênlulo deste ingtru[ento, aos cuidados do Pregoeiro - Elaviano clebgon Araújo' Não sendo

rig;rosamente observadas as exigências deste item, 09 respêctivos envelopes não sêrão aceigos e

o iicitante, porEanto, desconsiderado para efeito de participaÇáo no certame'
6.5.Ouando ob;ervada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro' sern a

pennanência de representante cledênciado na rêspectiva sessão púbIica, ficará subenEendido que

o licitante abdicou da fase de lances velbais.
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio.

?.0.DÀ REPRESENTÀçÃO E DO CREDENCTAMEITTO

?.1.o1icitantedêveláseapresentar,paracredenciamêntojuntoaoPreqoeiro'quandofo!ocaso'
atravésdeumrepresentante,comosdocumentosqueocredencianaparticj.Pardesteprocedj.nento
licitatório, inclusive com poderes pala formulação de ofertas e lances verbais. cada licitante
credênciará apenas un leprê;entante que será o único admitido a íntervir nas fases do celtame

nÀ fo.rn" prevista neste i;strumento, pàdendo ser substituldo posteriormente po! outro dêvidamente

credenciado.
?.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documêntog:

e para a outolga. Na hlpÔtese de procuraçáo
rtóEio do Ecltrctiwo rlgnâtário.

7 . 2 . 1 , Tratando-se do lepre§entante lêgal-: o instrumento constitutivo da emPresa na forrna da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão comPetente, no qual estejam expressos geus

podeles para exercêl direitos e assumi! obrigaÇões eÍn decorlência de tal investidula;
? . 2 . 2.Iratando-se de procurador: a procu raÇão po! instrumênto público ou palticula
constem os nêcegsários poderes para fornular verbalnênte l-ances. negociar preços, fj. rÍnar

declaraÇõês, dêóistir ou aplesentar as !azÕes de recuEso e platicar todos os demais atos

pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instlunento de constituição da emPrega,

! da gual

quando for o caso, q\!e
seja particular devcrá
?.2.3. o representantê 1

que contenha foto.

conprove os poderes do mandant
aar raconhacida a flrú! ê!o ê!
egal e o procurador deverão identificar-se aplesêntando docunent o ofi cial



7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do inicio da sessão pública -
em original, po! qual,que! proceaso de cópia autenticada por caltórj,o competênte, pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de APoio.
?.4,A não apresenEação ou ainda a incorreÇão insanável de qualquêr dos documentos de
credenciaÍnento impedlrá a particlpaÇão ativa do representantê do licitante no p!êsênte certane.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorlente, apenas perderá o direiEo a

manifêstar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Pala tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do referido concorlente sêus envelopes, decLaraÇões ê outros elemêntos necêssários
à participaÇão no certame, desde que apresentados na forma definida Deste instrumênto.
?.5.No momento de abertura da sessÉio pública, cada Iicitante, por interÍrédio do seu reprêsentante
devidanente credenciado entleqará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
docr.mentação:
7 , 5. 1. DeclaraÇão de ElaboraÇâo Indepêndente de ProPosta - Ànexo rr.
? , 5.2 , DeclaraÇão dando ciência de que cu.Ínpre plenamente os lequisitos de habilitaÇão, confolme
modelo - Anexo III; e
7 . 5 . 3. Comprovação de que o licitante sê enquadra nos termos do Àrt. 30 da Lei 123106, se for o

caso, se;do considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
bratamento diferenciado e sinplificando na forma defi.nida pela legisfação vigênte. raI
conplovaÇâo poderá ser feita aEravés da apresentaçâo de qualguer um dos seguintes documêntos. a

criiério do licitante: a) declaração exple9sa formalmente assinada por plofissional da área
conEábiI, devidamente habilitado; b) cêrtidão simplificada erni.tida pela junta comêrcial da sede

do Iicitante ou eguivalenEe, na forma da IegislaÇão pertinente. À ausência da referida declaração
ou certidáo simplificada, apênas nestê caso pala comprovaÇáo do enquadlamento na forma da

IegislaÇão vj.genle, não é suflciente motivo para a inablfitação do ficitante, aPenas perderá,
duiante o presente celtame, o dileito ao traCamento diferenciado e sinplificado dispensado a ME

ou EPP, plevistos na Lei 123106:
?.5.3.1.ô Pregoeiro pode!á plonover dil-igência, na forma do Art' 43, §3', da Le! A'666/93'
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considelado Ínicroempresa ou

enpresa de pequeno polte.
l.ã.euando oí enveLopes proposta dê PreÇo. e DocumentaÇão forem enviados v1a postal, a

docúentaÇão relacionada nos ilens'l .5.1-, 1.5.2 e ?,5,3 deve!á ser apresentada dentro do envê1ope

Proposta de P.eÇos.

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PBIçOS
8.1.À proposta deverá sêr aPresentada em 01(ulna) via, dentro de enveloPe lacrado, contendo as

seguintes indicações no anverso:

PREFEITUBÀ MUNICIPAL OE MOGEIRO
pRoPosrA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTÀL N'. 00005/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREçO E CNP.' DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS develá contêr os sêguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificaÇões constantes deste
elementàs - Anexo Í -, em paPel timblado da empresa, quando for o caso'

instlumento e 9eus
assinada Po! 9eu

rêpresentantê legal, contêndo no corlêspondente item coEado: discriminaÇão' malca

ouiras caracterlsticas §e necessário, quantidade e valores unitário e total
e/ou modêIo e
expressos em

algarismos,
A,l.Será cotado um único preÇo para cada item, com a ut!IlzaÇão de duas casas decinais' Índicaqão

em contrário esLá sujeita a correção obsêrvando-se os seguintes critérioa:
8.3.1.Fatta de dlgitos: serão acrescidos zelos;
8.3.2.Excesso ae ãlgitos: sendo o primeiro digito excedente meno! que 5' todo o êxcesso será

suprirnido, caso conúário haverá o árredondamento do dlgito antelior para mais e os demais itens
excedentes suPriÍridos.
8.4.4 quantidãde rnlnima dê unidades a ser cotada, por itetn' não deve!á ser inferior a 100t da

estimativa detalhada no colrespondente Termo de Rêfêrência - Anexo I' DÍsposiÇão êm contrário
nãodesclassificaautonaticamenteapropostaapenasorespectivoitenserádesconsiderado.
S.5.APropostadeve!áserledigidaêmltnguaportuguesaeêmmoedanacional,êlaboradacon
clareza, iem alternativas, rasur;s, emêndas e/ou êntrelinhas. suas folhas rubricadas e a úItima
datada e assinada pelo responsáve}, com indicaÇão: do valor total da proposta en algarisnos'
dos prazos de entrega ou execução, das condiÇõês de pagamento' dâ sua validadê que não poderá

ser infêrioÍ a 60 dias, ê outras informaÇôes e observações pertinentes que o licj.tante julgar
necessárias.
S.6.ExistindodiscrepânciaentreopreÇounitálioeovaloltotal,!esultadodamultiplicaÇão
do preço unitálio Pela quantidade, o pleÇo unitário prêvalecêrá'
8.?,Fica estabelêcido que havendo divergência de preços unitários para um mesno produto ou

sêrviÇo, prevalecerá o de menor valol'
pelo Pregoeiro e sua Equj-pê de Apolo,
nedida utillzada, observada a devlda8.8.No caso dê alteraÇão necessália da proPosta fe ita

decorrente exclusivamente de incorleÇôes na unidade dê

p!opo rci.onalidade, bem como na ÍnulliplicaÇão e/ou soma de valorês, prevalece!á o vaLor corrigido.
não indicaÇáo na proPosta dos Prazos de êntlega ou exêcuÇão, das condições de pagamento8.9.À

ou de sua validade, ficará subentendido que o l-icitante aceitou j.ntegralmente as disPos sdo
ato convocatórj.o e, PoEtanEo, serão consideradas as determinaÇóes nele contidas pala as

exigências não sêndo suficiêntê motivo para a dêsclassificaçáo da ProPosta'
ridas



9.0

via

8,10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecj.do peLo ORC, desde
que esteja devidamente Preenchido.
8.11.Nas licitaÇões pâra aquisi.ção de mêrcadorias o pârticipante indicará a origen dos produtos
ofertados. A eventual falta da referida indicaÇão náo desclassificará o licitante.
8.12.Será descl,assificada a ploposta quê deixar de atender as disposiçóes deste instrumênto '
8.13.Eica facultado ao lj.citante a apresentação da proposta tanüém em mldia, ou seja, em cD ou
PENDRIVE.

,DÀ HÀA:LITÀçÃO
.Os documentos nêcessár1os à habilitaÇão dos l-icitantes, deverão sel aplesentados etn 01 (uma)

, dentro de enveLope lacrado, contendo as seguintes indicaÇÔes no anverso:

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO _ PREGÃO PRESENC]AL N..
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00005 /202L

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os sêguintes êlemenEos:

9. 3. os docuinentos de Habilitaç âo deverão ser organizados na olden descrita neste instlumento'
p recedidos por um lndice corresPondente, podendo ser apresentados em original, por gualquer

Processo de cópia autenticada por cartório compêtente, pelo Pregoeiro ou memblo da Equipe de

Apoio ou publicaÇão eln órgão da imPrensa Estando perfe itamente

leg lveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrêIinhas, dentro do prazo de vali.dade, e

encelrados en envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas tüna formalidade que

visa facilitar os trabalhos, a ausência do re fêrido Índicê não inabilitará o licitanEe.
9.4,4 falta de $lalquer documento exigido, o seú vencimeDto, a ausência das cópias devidamenEe

autenticadas ou das vias originais para auten ticaÇão pelo Pregoej.lo ou membro da Equipe dê APoio

ou da publtcaÇão em órgão na ihprensa oficial , a apresentâÇão de docrmêntos de habilitaÇão fora
do envelopê especifico, tornará o respectj.vo licitante inabilitado' Quando o documênto for
obtido via Internet sua legaIidade se!á comprovada nos endeleços elêtrônicos corÍeE ente5.

9.2. PESSOA JURÍ DICA:
9.2.1.Prova de inscriÇão no cadastro Nacional de Pêssoa .Turldica - CNPJ'
g.2.2.pto\la de inscriÇáo no cadastro dê contribuintes egtadual ou municipal, !êl-ativo à sede do

licitantê.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidaJlente regj-strado, em se
tratando de sociedades conerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, aconPanhado de documentog
de eleiÇão de sêus adninistladoles. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretolia en êxercício. Decreto de autorizaçáo, êm se tratando de êmpresa

ou ;ociedade istrangeira em funcionamento no Pa1s, e ato de regist!o ou autorizaçáo para
funcionamento expedido pelo órgão compêtente, quando a atividade assim o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa individual, Estas exigências não se aplicam ao licitantê que,

quando da etapa de credenciamento no certame. iá tenha apresentado de forma legulâr nos têrmos
áo pr"""rrte instrumento convocatório, a referida docrmentaÇão solicitada neste subitê111.

9.2.4,Aalanço patrimonial e demonstraçóes contábêis do últiÍno exerclcio sociaf. já exigÍveis e

apresentado; ,r. for.a da lei, com indicaÇão das páginas correspondentes do livro diárj'o em que

o mesno se encontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos dê abertura e encerramentor
assinados por profissional habilitado ê devidamente registrados na iunta comercial comPetente,
vedada a;ua substituiÇão por balancetes ou balanços provisó!ios. Tratando-se de enpresa

constituídahámênosdeumâno,ouaquelaqueaindanãotenhareâlizadoofechamêntodogeu
prj'meiroanodeexistêncianoprazolegal,poderáapresentaroBalaÇodeAberturaassinadopor
profissional habilitado e dêvidanente registrado na iunta comercial conpetente.
!.2 . 5. Regularidade para con a Fazenda Eederal - Celtidão Negativa de DébiCos Relativos aos

lributos Federais e à Dlvida Ativa da Uniáo.
g.2.6,Certidôes nêgativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equlvalênte, na forma da lei.
9.2 . I . comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia po! Tempo de serviÇo - FGTS'

àpr"senta.do o rêspecti;o certificado de Reguraridade fornecida pela caixa Econômica Fêdelal.
9.2.g.prova de inexistência de débitos inadinplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a

aplesentaçáo de certidào Negativa de Débitos tlabalhistas CNDT, nos termos do Tltulo VII-À da

consotidaÇão das Leis do Tr;balho, aplovada pelo Decreto-Lei n" 5'452' de 1' de maiÔ de 1943'

9. 2. 9, oeciaração do licitante: de 
-cumprinénto do dlsposto no Art' 7"' rnciso xxxlrr' da

ConstituiÇão Federal - Art. 2'7, tnciso ü, da Lei 8.566,/93; de superveniência de fato lmpeditivo
no que diz respeito à participação na lj-citaÇão, e de submeter-se a todas as cláusulas e

condiÇões do pr;sênte instrumento convocatório, conformê modeLo - Anexo II'
9.2.10.certidão negativa de fatência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

Iicitantê, no máximo 3O (tlinta) dias da data previsEa Pala abertura das Propostas'
9.2,11.Comprovação de capacidadê de desempênho anterior satisfatório' de atividade igual ou

assemêlhadã âo objêto da licitaÇão, feita àtravés dê atestado folnecido por Pessoa jurÍdica de

direito público ou Plivado.
9.2.12.A:r:var:ádelocalizaÇãoefuncionamentoe/oudeclaraçãodaPrefeituradolocaldasededa
Firma, infornando gue a mesma funciona no enderêço nenciÔnado nos docrmentos'

oficial, quando fo! o caso.

Podêrá sêr utilizada, a crité rio do PregoeiÍo, a documentação cadastral dê fornecedor, tante



dos arguivos do ORC, para cooprovaÇão da aulenticidade de elêmentos apresentados pelo licitante,
quando for o caso.

Plegoeiro êx nará a

10. O.DO CAITÉBIO PÀRÀ JI"TGAIdENIO
10.l.Na gefeçáo inicial das propostas para idencificaÇão dê quais irão Passar a fase dê lances
verbais e na classificaÇão final, obselvadas as exigências e Procedimêntos definidos neste
instrrtrnento convocatório, 9erá considerado o critélio de menor preÇo apresentado para o

correspondente item,
1o.2,Hàvendo igualdade de valoles entle duas ou mais ProPostas escritas, e após obedecido o

disposto no Art. 3', S2o, da Lei 8.666/93, a cLassificaÇáo inicial para a fase de lances vêrbais'
se fará através de sorteio.
10.3.Na presente lici.taÇão - fâsê de lances -, sêrá assêgulada como critério de desêmpate,
prêferência de contrataÇáo para as micloempfêsas e empresas dê pequeno porte'
1O.a,paru efeito do disposto nestê instrumento, êntende-se por enpate - fase dê lances -, aquelas
situações em que âs plopostas apresentadas pelas rnicroempresas e eÍnpresas de pequeno porte sejaln
iguais ou até 058 (cinco por cento) supelioles ao melhor Preço.
1õ.5.Ocorrendo a situaÇão de empate - fase de lances - conforme acina defj.nida, proceder-se-á
da seguinte forma:
10.5.i.A nicloemplesa ou enprêsa de pequeno porte mais bem cfassiftcada será convocada Para
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) ninutos após o encêrramento dos Lances, sob
pêna de preclusão
Lo.s.z.uao ocorrendo a contratação da microemPresa ou empresa de pequeno PoIte, na forna do iten
anterior, serão convocadas as demais remanescêntes que por ventura 5e enquadrem na situaÇão de

ernpaEe acima definida, na ordeÍ[ de classificaÇão, Pa!â êxêlcicio do mesmo direito'
10.5.3.No caso de equivalência de valores aprêsentados pelas microenpresas e emPlesas de pequeno

porte que se encont;em no intervalo estabelecido como situaÇáo de eÍnpaEe, será realizado sorteio
àntre éIas para quê se identifique aquela que primeiro poderá apresentar mêlhor Ôfêrta'
10.6.Na hipótese de não-contlatáção nos termos acima previstos, em que foi observada a situaÇão
de empate ê assegurado o tratamento diferenciado a nicloemprêsa e enpresa de pequeno polte, o

objetà licitado ierá adjudicado en favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.7.A situaçáo de empate - fase de lances -, na forna acima definj.da, somente se apficará
quando a Ínelho! oferta inicial não tiver sido apresentada por microenprêsa ou emPresa de pequeno

porte.

11.0.DÀ ORDE!{ DOS TB,ÀAAüIOS
11.1.para o recebimento dos ênvelopes e inicio dos trabalhos sêrá obsêlvada r]Ina tolerância de

15 (quinze) minutos após o horárió fixado, Encêrrado o prazo Para recebimento dos envêIopes,
nenhun outro será aceito.
11.2.DecLarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos intelessados. somente palticipa!á ativamente da reuniâo um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que sê j-nteressar'
'tt.:.O nao conparecimento do represàntante d; qualquer dos licitantes não inpedi!á a efetivaÇão
àa reunião, 

".-rrdo 
q.,". a sj.mplei pârticipaÇão nêste cê!tamê imPtica na total aceitaÇão de todas

as condições estabelecidas nestê Ingtrumento Convocatório e Seus anexos'
11.4.Ein nenhuma hiPóEese será concedido prazo para a apresentaÇão de docrmentação e/ou

substituiÇão dos enwàlopes ou de qualquer elemênto eiigido e não aplesentado na leunião destinada
ao recebimento das plopostas dê preços.
ff.i.ó p."go.i..o re;eb;rá de cada representante os envelope§ Proposta de PleÇos e DocrmentaÇáo

e a declarãÇão, sêparada de quatguei dos enveloPes, dando ciência de que cumpre plenamente oE

requisitos de habil itaçáo.
ii.e.posteriormentê abrirá os ênvelopes Propostas de Preços, rubricará o sêu conteúdo juntamente

ào u "r" 
Equipe de Apoio, confeiindo-ai guanto à validade e cumPlimento das exigências

constantes no instrunento convocatório e soli;itará dos licitantes que ex.rminem a documentaÇão

neles contidas.
11.7'Prosseguindoostrabalhos,oPregoêiroanalisaráosdocumentoseasobservaÇõesporventula
formuladas pelos licitantes, dando-Ih;s ciência, ern seguida' da classificaÇão iniciaf indicando

apropostaClemeDorpreÇoeaquelasemva}olessucessivosesuperioresematédezporcento,
relativaÍnente à dê nenor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
poderá divul.gar o resultado numa nova reunião'
'rr.g.Nao havãndo para cada item licitado pelo menos três plopostas nas condiÇóes acina definidas,
serão classifi""áu" "" 

nelholes proposcas subsequentes, até o máximo de três, quaigquê! que

sejam os PrêÇos ofêrêcidos.
rrls,em sàquiaa. se!á dado início à etapa de apresentaÇão de lanceg velbais pelos representanteg

doslicitantesinicia]mentectassificados,quedeverãose!formuladosdeformasucessivalem
valorês distinto" a aacae"aerrces, a partir'do autor da proposta de maiorf)fêÇo' SêrãÔ realizadas
tantas rodadas de lances vêrbais'quantas se fizerem nêcêssárias. EEta etaPa poderá ser

interrompida, marcando-9ê uma nova sássão pública para continuidade dos trabalhos' a critério
do Plegoeiro.
11.10.Não sêrão aceitos Iances com valores irrisóri.os, incompatlveis com o vaLo! o!Çado, e

deve!ãoserefetuados"..,,,id.a.nonetárianacional.Adesistênciaemapresentarlanceverbal,
quandoconvidadopeloPregoeiro,implicaránaexclusáodolicitanleapeoasdaetapadelances
J"iiui" pu." o cárrespondlnte item cotado e na manutençâo do úItimo preÇo apresentado, pala

efeito de classificaÇão final das propostas'
it.rr.oe.t.r.au encerrada a êtapa compêtitiva e ordenadas às propostas, o

ããeitauilidade da pllmeira claÀsi.ficada, quanto ao objêto ê valor' dêci
respeito.

dindo motiv tea



11.12,Sendo aceitáve1 a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentaÇão
de habilitaÇão somente do licitantê que a tivêr fonnutado, para confirnaÇão das suas condições
habilitató!1as. Constatado o atendj.nento pLeno das exigências fixadas no instrunento
convocatório, o licitante será declarado vencêdor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item,
objeto deste cêrtame, após o transcurso da compêtentê fase rêcursal, quando fo! o caso'
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitantê nâo atender as exigência habiLitaEórias,
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na orden de cfassifj.caÇão, verificando a sua

aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuraÇão
de uma proposta gue atenda as disposições do instllunento convocatório.
11.14,Da reuniáo 1av!a!-se-á Àta circunstanciada, na qual serão rêgistradas todas as ocolrências
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeilo, sua Equipe de Apoio e licitantes plesentes.
11,15.Em decorrência da Lei Complenêntar 123l06, a comprovaÇão de regularidade fiscal e

trabalhista das micloempresas e enpresas de pequeno porte somente gerá exigi.da para efeito de

assinatura do contlato, obsêrvando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microempresês ê enpresas de pequêno Porte, Por ocasião da ParticiPaÇão nesta
Iicitação, devêrão apresentar Eoda a docrmentaÇão exigida Para cotnprovação de regularidade
fiscal e traba]hista, dentre os docunenEos enr.merados nesEe instrumento Para efeito de

Habilj.taçáo e integrantês do envêIope DocumentaÇão, mesmo que esta aprêsente alguma restriÇão;
11.15,2,Havendo alguma restrição na comprovaçâo da rêgularidâde fj.scal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias ú!eis, cujo termo inicial corresPonderá ao momento en que

o li;itante for declarado vêncedor, prorrogáveis por igual periodo, a clitélio do ORC, Para a

regularizaÇáo da docunentaçáo, pagamento ou parcelanento do débito, e emissão da eventuais
ce;tidÕes negativas ou positivas coÍn efeito de ce!tidão negativa;
11.15.3.À nãà- regul a rj. zaÇão da documentaÇão, no p!azo aci,oa prêvisto, iÍnplicará dêcàdência do

dileito à contratação, sem prejuízo das sanÇõês previstas no Art' 81, da Lei 8'666/93, sendo

facultado ao oRc convocar os licitantês remanescentes, na ordeÍn de classificaçáo, para assinatura
do contrato, ou rêvogar a Iicitaçáo'
11,16.Os documentos apresentados pelos Licitantes no credencj.a.mento e os elenentos constantes
dos envelopes propostá de PreÇos e DocurnentaÇão que forem abertos, serão retidos pelo Pregoelro
e anexados aos autos do processo, No mesmo contexEo, o enveloPe DocumentaÇão, ainda lacrado, do

Iicitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa coÍrPetitiva que não for retirado por

seu replesêntante legal no pràzo de 60 (sessênta) dias consecutivos da data dê homologaÇâo do

presentê certame, será sunariamente destruído.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÃBILIDÀDE DE PREçOS

12.1,Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o rêspectivo item relacionado no Anexo I
- Termo de Referência - EspecificaçÔês, na coluna código:
12.1,1.Com indÍcios gue conduza.n á una presunçâo relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no ArL. 48. rr, da Lei 8.666793, em tal situaÇão, não sendo posslvêt a imediata
confj.rmação, pode.á ser dada ao licitante a oPortunidade de demonstra! a sua exeguibílidade,
sendo-lhe facuftado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilj.dadê dog Preços,
conforme parâmetros do rnêsno Art. 48, If, sob pena de desconsideraÇão do itên'
12.2.Saliãnta-se que tais ocorrências não desclasslficam automagicamentê a proposta, quando for
o caso, apenas o item corlespondentê '

13.0.DOg RECtrRI,OS

l3.l.Declaradoovencedor,qualquerlicitantepodêrámanifestarj.mediataemotivada$entea
intenÇão de recolre!, observa;do-;ê o disposto no Àrt' 4o, Inciso XVIII' da Leí 70'520/02'
13.2.O acolhimênto do rêcurso importarã a invaLidação apenas dos atos insuscetlveis de

aproveitamento.
13.3.Afaltadenanifestaçáoinediataenotivadadolicitanteimportaráadecadênciadodireito
de lecurso e a adjudicação do objeto da Ilcitaçáo PeIo Pregoeiro ao vencedol'
13.4.Decididos os reculsos, a áutoridade superÍ;r do oRc fará a adjudicação do obJeto da

licitação ao ploponente vencedor '
13.5.O recurso sêrá dirigido à autoridade superior do ORC, po! interÍnédio do Preqoêj.ro, devendo

sàr protocolizado o ori;inal, nos horários nornais de expedienee das 08:00 as 12:00 horas'

excl;sivamênte no seguinte enderêÇo: Àv. Presidente ,.Ioão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'

1{. O.DÀ EOaoÍpGÀÇÃo E Ât JIrDrcÀçÂo
14.1,Conclu1do a fase comPetitiva, ordenada às propostas apresentadas' analigada a documenlação

de habj-litaÇão e observados os recursos porvenaur; interpostos na forma da legislaÇão vigente,
o- eaà!ã.iro ' 

"ri 
tira relatório conclusj.vo dos trabalhos desenvolvidos no certamê, rêmetêndo-o a

autoridade superior ao onc, juntanentê com os elenentos constitutivos do processo, necessários

À adiudicação- e HomoLogação da respectiva licitaÇâo, quando foÍ o caso'
14.2.À autoridade superior do ORC poderá, no entanio, tendo em vista semprê a defesa dos

interêsses do ORC, discordar e delxar dê homologar, total ou parcialmentê, o resultado
ãpr""."taa" pelo Prêgoeiro, 

-.""og"t ou considerar nuta a Licitação' desde que apresêntê a dêvida

fundamentaçao exigidà pela legislaçao vigente, resguardados os dirêicos dos licitantes'

15.0. DO CONIBÀIo
15.1.4pós a homologação pela êutoridadê supe rior do ORC, o adjudicatário será convocado pa!a,

dentlo do Prazo dê OS (cinco) dias consecutiv os dâ data de recebimento da notificação, assinar

o respectivo contrato, quando for o caso, elabo rado em conformidade coÍr as modalidadês Permitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o mesmô sofre! altê raÇõês nos termos dêfinidos pela rêfe nor,na



15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os di!eitos que porventula tenha obtido como
vencedo! da lici.taÇáo.
15,3.É permitido ao ORC, no caso do lj.citante vencedo! não comparecer para assinatura do contrato
no prazo e condições estabelêcidos, convocar os llcitantês renanescentes, na ordem de
classificaÇáo e suceggivanente, para fazê-1o en igual prazo do licitantê vêncedor.
15.4.O conErato que eventualmênte venha a sêr assj.nado pêIo licitante vencedor, Poderá ser
alterado com a devj.da justificatj.va, unilatelalmente pelo Contratante ou por acordo entrê as
partês, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforrne o dispoato
nos Arts. '7'7, 18 e ?9, todos da Lei. 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceita!, nas mesmas condições contratuais, os acréscilnos ou
suprêssões que se fizeren nas compras, até o respectivo limitê flxado no Àrt. 65, S 1'da Lei
8.666/93. Nenhum ac!éscimo ou supressão poderá exceder o Iimite estabelecido, saLvo a€ supresaÕes
resultantes de acordo ceLebrado entre os contratantes.

16. O. DÀS gAt{çõES ÀDIGtÍtSTRÀrnI},S
16.1,euetn, convocado dent!o do prazo de validadê da sua proposta, não celeblar o contrato,
deixa! de entregar ou apresentar documentaÇão falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execuÇão de seu objeto, não mantiver a proPosta, falhar ou flaudar na execuÇão
do contrato, comportar-se de nodo inidôneo, declarar infornaÇóes falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o direlto à anpla defesa, ficará inpedj-do de licitât ê contrata! com a União, Estados,
Distrito Eederal ou Municlpios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento UnÍficado de
Fornecedores SICÀP do Govelno Eêdera1 e de sistemas semelhantês mantidos por Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo das Ínultas plevj.slas
neste Edital e das demais coninaÇões legais.
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e precêitos Iegais, sujeitará
o contratado, garantida a p!évia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,
da Lej. 8.666193: a - advertência; b - multa de nora de 0,5t (zero vÍrgula cinco por cênto)
aplicada soble o valo! do contrato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na exêcução do

otl.to ora contlatado; c - nulta de 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado Pela inexêcução
toial ou parcial do contrato; d - sinul-taneamente, gualquer das penalidedês cabÍveis
fundamentadas na Lêi 8.666/93 e na Lei LO.520/02.
16.3.Se o valo! da nul.ta ou indenizaÇão devj-da náo for Eecolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente dêscontado da prineira parcela do

pàganento a quê o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros noratórios de 1* (um por
cento) ao nês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente'
16.4.Após a âp1icação de quaisguer das penalidades plevistas, realiza!-se-á comunj,cação escrita
ao coniratado, e publicado na imprensa oficial, excl,uidas as penalidades dê adveltência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda guê o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

de
pelo

adj.mplêmento das obrigaçÕeg
oRc obedeceráo, conforme o

17.0.DÀ COMPROTTÀçãO DE EXICOçÃO E RECEBTUANEO DO OBirErO

1?.1.Executada a presente contratação e observadas as condiçóes
pacEuadas, os procedimentos e Prazos para receber o seu objeto
caso, à dj.sposiçõês dos Alts. 73 a ?6, da Lei 8'666/93'

18.O.DO PÀGTMEIBO
18.1.O paganento será realizado mêdiantê Processo legula' ê em observância às normag e

procedimenios adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorler no prazo de tlinta dj.as,

contados do perlodo de adj.mplemênto.
18.2.o deseÍnbolso máximo ao periodo, não se!á superior ao va]ol do respectivo adimplemento, de

acolalo com o crorloglana alrovado, quando for o caso, e sempre em conformidâdê con a

disponibilidade de leculsos financeiros.
lA.f.Nenhum valor se!á pago ao Contratado enquanto pendente dê liquidação gualquer obrigação
financeira que lhê for lmposta, em virtude de penalidade ou inadj.mplência, a qual poderá ser
compensadacoÍnopagamentopendente,semqueissogeredireitoaacrégcimodequa].que!natureza.
fg.4.f,tos casos dá éventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o

Contratado não tenha concorrido de alguna forma pala o atraso, será admitida a compenaaÇão

financeila,devidadegdeadatalinitêfixadaparaopagamentoatéadatacolrespondenteao
efetivo pagamento da palcela. os encargos moratórios devidos en razão do atlaso no pagamento

serao caicúlados coÍl utilização da seguinte fórmula: Et'l = N r vP ,l r' onde: EM = encargos

molatórios; N : númêlo de dias entlê a data prêvista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi

Vp: valor da parcela a ser paqa; e I = lndicê de comPensação financeira, assim apurado i I -
(TX + 1OO) + 365, sendo TX = percentuat do IPCÂ-IBGE acurnulado nos úItimos doze neses ou' na

sua falta. um novo Índíce adotádo pelo Governo Federal que o substitua. Na hiPótêse do referido
lndice estabelecido para a conpenàção finâncêira venha a sel extinto ou dê qualquer forma não

possa nais ser utllizado, serã adotado, êm substituiÇão, o çnre vier a ser determinado pela

fêgislaÇão entâo em vigor.

19. 0.DO REÀirUSIÀ!'TENIO
19.1. Os PreÇos contra
19. 2. Dentlo do Plazo
pôdêrão sofrer reajus
no IPCA-IBGE ACTTMUIA

exclusivahentê Para a

tados são fixos e ilreajustáveis no prazo de utn ano'
de vigência do contrato ê mediante solj.citação do Contratado,

do,
após o intêrregno de r]m ano, na mesma ProporÇão

tonando-se por base o ÍnêE de apresentaÇão da
da variação

os PreÇos
vêrificadate

resPectlv roposta,
sob rigaÇões iniciadas ê concluldas após a ocor!ência da anual de



19.3.Nos reajustes subseguentes ao primeiro, o interregno minimo de Lun ano será contado a parti!
dos efeitos financeiros do últitno rêajuste.
19,4.No caso de atraso ou não divulgaÇão do índice dê reajustanento, o Contratanee pagará ao
Contratado a importância calculada pefa úItima varl-aÇão conhecida. liquidando a difêrença
correspondente tão logo seja divulgado o lndice definitivo, Fica o contratado obligado a

âprêsentat mêmóri.a de cáIcu1o refelente ao reajustamento dê PreÇos do valo! remanescentê, semPle
que este ocolrer.
19.5.Nas afêriÇóes finais, o lndice utitizado para reajuste sêrá, obligatoriamente, o definitivo.
19.6,Caso o lndice estâbêIêcido para rêajustamento venha a ser extinto ou de qualquer formâ não
possa mais ser utilizado, será adotado, êm substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
legislaÇâo êntào en vigor.
19.?.Na ausência de prevj.sâo legal quanEo ao indice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para leajustamento do preÇo do valor remanescente, por mêio de termo aditivo'
l-9.8.o reajuste poderá ser realizado por apo§tilamento'

20.O.DÀg DrgPOgrçõES GERATS

20.1.Não será devida aos proponentes pela elabolaçâo e/ou apresentaÇão de documentação relativa
ao certaJfle, gualquer tipo de indenizaÇão.
20.2.NenhuDã pesioa fÍsica. ainda que credenciada por procuração legal, poderá replesentar lluris
de uma Licitante.
20.3.A presente Iicj.taÇão somente poderá vir a ser rêvogada por !azôes de interesse PúbIico
dêcorrente dê fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou êm parte, Por
ilegalidade, de oficio ou por provocação dê terceiros, mediante palecer esclito ê devidamente
fundamentado.
2O.4,Caso as daEas plevistas pa!a a realizaÇão dos eventos da presente licitaÇão sejam declaradas
feriado e não havendo ratificaÇão da convocaÇão, ficam lransferidos autoÍnaticamente para o

primeiro dia útit subsequente, no mesno local e hora anteriormente previstos'
ãO.S.o onC po! conveniência administrativa ou técnica, se reselva no direito de paralisâr a

gualquer tempo a execuÇão da contrataÇão, cientificando dêvidarnente o contratado.
áO.e.oecaira do dileito de impuqnar perante o ORc nos têrnos do presenEe instrumento, aquele
que, tendo-o aceiEado sem objeÇão, venha a aplesentar, dePois do jutgamênto, falhas ou

irregularidades que o viciaram hipótese em gue Lal comunicado não te!á efeito de leculso.
2O,7.Nos valoreg aprêsentados pelos Ilcj.Eantes, já deverão estar inclu1dog os custos corn

aquisiÇão dê material., mão-de-obra uti.fizada, impostos, êncargos, fretes e outros que venham a

incidir sobre os respectivos PreÇos.
20.B.As dúvidas s,rrgid." após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste ingtlmento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão do Pregoeilo, sendo facultâda ao mesmo

ouaautoridadeguperiordooRC,emqualquerfasêdalicitação,aprohoÇãodedi}igência
destinada a esclarecer ou a conplemêntar a instruÇão do processo'
2O.9,para dirimir controvér9ias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro
competentê é o da CoÍnarca de Ítabaiana.

Mogeiro PB, 05 aneiro dê 2021

EI,ÀVI JO

Pregoei o oficia I



ESTàDO DÀ
PNEFIIEORÀ MI'}IICIPÀI DE }|oGEIRO

coMrssÃo PEBIaÀITENTE Dr !,rcrrÀçÃo

ÀNEXO r - pBAcÀO SRESENCIÀ! Nô 00005,/2021

TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIEÍCAÇÕES

1.0.DO OB,lErO
1.1.Constitui objeEo desta licitaÇão: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PARA FORNECTMENTO DE MÀTERIÀL
ELÉTRICO PAAÂ PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

2.0.JUSlIlrCÀrrlrA.
2 . 1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidadê de definir, técnica
e adequadahente, os procedimentos necessários para viabilizar a contlataÇão em teIa. Às

caracteristicas ê especificaçõês do objeto ora licitado são:

DI T'rIDÀDI
ÀDEIRA NYLON 2,5X3OO C/10O UND

rRA NYLON 3,6X200 C/100
2

1

2

3

4

5
6

RAÇÀDEIRÀ NYLON 4,8X2OO C/10O
RÀÇÀDEIRÀ TMC 2OMH

IBÀ TÚC 25MM

EIRA T}IC 32MH

LÇÀ PREE. P/CABO M'LTIPLEX 2ÀÍ{G/ 1OI.O.{

LÇÀ PRXE. P/CABO MUI,T]PLEX 2A}TGI16MM

LÇA PREF. P/CÀBO MUI,TIP],EX 2AWG / 251'94

ÍCÀTE AI'íPERIMETRO DIGITA],
]CÀ?E P/E],ETRICISTA I'NIVERSA], "8'I lOOOV

2X2 GÀI,V. PESÀDA

ÀO V I PESÀDÀ

cÀLv. 0D. 38X38 5/8 1.7/2"
E P/POSTE DE JARD]N 15X28 C/ SOQUETE

E P,/RILÉ
BOCA], C/RÀBICHO ENERB.

BOCÀ! DECORÀTIVO C/S PORC. ÀTE L00Í{
ÀL PORCELÀNA E4O

RÀÇO P/POSTE 2, OO MTS 43UM GÀIVÀNIZÀDO À EOGO

RÀÇO P/POSTE 2, 50 tÍrs 43M1.Í GALVÀNTZADO À EOGO

RÀÇO P/POSTE 3,0 MTS 43MM GÀLVÀNIZÀDO A EOGO

ulr9
ÚND

qr{P
l,,ND

UND

UND

100
100
100
10
10
10

2

I
2

20
4

100

4

4

4

20
100

40
20

1000
1000
200
200
100
100
100

50
20
100
300
10

10
10
10
10

20
10
1

100

l1

UND

UND

UND i

r 11

: L2'

I
9

10

13
14

15

19

I
I

RÀÇO POSTE GÀLVÀN] ZÀDO 1}'fI 11! .

UND

UND

Í,ND
UND

I'ND
UND

UND

UND

UND

MT

MT

U!D
UND

tT I

MT

MT

MT

i,T

MTI
UND

UND

ÀBO 1KV 10 OOMM

ABO 1KV 16,00M},
lKV 25,00MM

o 1KV 6,00t M

o E],EX 6, 00MM 750V

O FLEX. 1, souú 'lsov cLÀssE 4 w.-15,5à
30 FLEX. 2, 50IrM 750V CTASSE 4 Àrí-21À
31 BO ELEX. 4, 00MM 750V crÀssE 4 PT-284
32 BO MULTIP],EX lX1XlOMM

33 BO MULTIPLEX 1X1Xl6MM

34 BO MULTIPI.EX {XlX16MM
ÀBO HULTIPLEX 4X1X2sI{M

PP 2X10,00MM ?50V
31 o PP 2X2,50MM 750V
38 o PP 2X4,00MM 750V
39 PP 2X6,00MM ?50v
40 PB.llho!!g ?s,qy---

:' ;1
42

BO PP 4X6,00MM 750v
ÀIXÀ 4X2 SOBREPOR

43 Àtx-e oa rluurtlçÁo PuBLlcÀ 2x604 ESTRUTURA Pvc

4A XÀ DE INSP. P/ÀTERRÀT.IENTO

IxÀ MEDIçÃO MONOFÀSICA

46 IxÀ .MEDIÇÃO TRIFÀSICA
IXÀ PVC 4X2 ÀM KR47

48 ÀrxÀ Pvc 4x4 KR.
49 ANÀI,ETÀ 1OX2O BR

MT

MT

MT

MT

MT

tíT

-_j.

i- --.-9ND-
UND

MT

I.LT

MT

t'Ír

l

UND

UND

10
10

qUNtTIDÀDE
20

UND 20

25
26
21
2A

rco

1-6

t'7
18

UND

UND

300
200
20

50 ANÀIETA 2OX2O BR UND 4

-*''

20
21
22

29

35
36

UND



54
55
56

l

57

51 À,,ETA 3OX3O BR

2 ÀÍ,ETÀ 5OX5O BR

I 53 INTO DE SEGURANÇÀ P/ EI,ETRICISTA ABDOMINÀI,

INTO DE SEGUBÀN P/ ELETRICISTA PARÀOUEDISTA

ONECTOR CUNTTA ÀI.íPAC VERM TIPO III
ONECTOR CUNHÀ ÀUPACT II ÀZU],

2
2ul-P- .,,

UND

UND

UND

ONECTOR CUNHÀ À}IPÀCT II VERDE

: UND

J UND

40
40
400

59

63
64

65
66
61
68
69

TOR DE PEREUR. CDP-95
TOR DE PEREUR.16.70 CDP-70

ECTOR DUPI,O DE ÀTER-R. GTDU

ACTOR MONOEÀSICO

ÀCTOR TRIFÀSICO

UN

UND :

ro0
1000

:6ci
i 6t

:, 6?

UND 20
UND

UND

ICORDÀO PÀRÀL. 2X1,5OMI{ BR UND

UND

UND

UND

UND

20

2

PARÀL. 2X2,5OMI{ BR ,j_ , utlD _
: UNDPÀRÀL . 2X4 , OOMT.íBR

rs,r. TRtF. cÀrxÀ 150A
Ís,f . TRrF. cÀIxÀ 250À
IS,t. TRIF. DIN CURVÀ C 1004
ISJ. TRIF. DIN CURVÀ C 32À
IS.]. TRIF. DIN CURVA C 40À

2

2

70 i UND
: UND

i UND

10
10

100 0
1000

6080
10081

a2

1o

UND

OND

10085

I

| 17
12

: 73

ISJ. TRIF. DÍN CURVA C 50À

I§J,.- lBIF
ISJ. TRIE

g,r!!. 
-c 

uByL- _c,.. 
q.3À

DIN CURVÀ C 70À 6

1

t-

i
I

4'7 DIS.].MONOF.DIN CRUVÀ C 5OÀ ,..9NP
llrP ..
I'ND

lrrD
UND

40
40

4

2

100
60
6o

2
2

6

20

15 lDrs,l,MoNoF. DrN cuRvÀ c 16À

1.§
'l'l

s,t.l.roNoF, DIN cuRvÀ c 20À
ISJ.MONOE.DIN CURVÀ C 25ÀiD

l
DI SJ.MONOE.DIN CURVA C 324

i UNDrs,r.MoNoF.DrN CURVÀ C 40À
ÍS.'.MONOT.DIN CURVÀ C 1OA

LETRODUTO PVC ROSCA 1II -3MT
T.ETRODUTO PVC ROSCÀ L ,l /2 " -3t4'l
LETRODUTO PVC ROSCÀ 1.1/4 ' ', -3!rr

ETRODUTO PVC ROSCA 3/4 ' '-3T.tT
nrnoouro soLDÀvEr, 2oMM-1/2 ' ' C/3MT-KRONA

Éinoouro soLDÀvEL 25MM-3/4 ' ' C/3MT-KRoNA
ETRODUTO SOTDAVEI 32MM-3/4 "

UND

UND

UND

UND

UND

I',ND

UND

-9!D. ...1.,,_

4

84

86
81
88 ELETRODUTO SO'.DÀVEI, 5OMM-3/4 "
89 ESCADÀ EXTENSIVÀ E!.' EIBRA 3.90X6.60
90 ESCÀDÀ EXTENSIVÀ E}' EIBRÂ 4'20X7.20
91 O DE ÀÇO PÀRÀ EITA

FITA DE ÀÇO PÀRA POSTE

. UND
, TIND

- .!- 
-rMT

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

ô

20
2

10

1

10
2

10
4

6

ITÀ DE AUTÀ FUSÂO 1OMTS

TÀ ISOL. 2O}'íT ]I.IPERIÀI,
EITA ISOL. 2O}íT SCO1CH _31.1

oeo Esrenrco rErroso 15x28
ESTAATCO TRÀNSPÀRENTE 15X28

TE DE TERBÀ 5/8-1 001íT

UND

UND

dnD
UND

I UND

0t96
:91

98
99 I{ASTE DE TERXÀ 5/8-1,5OMT

4

4

4

4

2
1

100 TE DE TERRÀ 5/8-2,00 MT

STE DE TERRÀ 5/8-2 4 0M?

NT. 1 TEC SIST. X BR

INT. 2 TEC SIST. X BR

INT. 3 TEC SIST. X BR

105 ÍNT.1 TEC+TOM.2P+T1OÀ SIST. X BR

106 ÍNTERRUPTOR DE 1 c/ Tor'lÀDA

10? INTERRUPTOR DE 2 C/ TOMADA

108 INTERRUPTO Á srMPlEs 1 sEÇÁo

109 isor,. on RoLD. PoRc. ?6x?6

110 ÀDA EI,ET. 45Í ÀEP BR

111 ÀDÀ ELET. ESPIRAL 33fl BR

1L2 PÀDA LED BULBO 2 OI{

113 PADÀ ],ED BULBO 3OW

114 ADA I,ED BU],BO 4 O}í

115 ADA I,ED BUI,BO 5OW

I,ÀUPÀDÀ LED BUI,DO 12W

11? IÀI,ÍPÀDA LED BULDO 15II

1r8 ADA IED BU],DO 9W

119 ÀDÀ MISTÀ 160I{
PADA MISTA 250}I

12t e.oÀ rugul,rn DE ],ED 09}l

r22 Àol rugur.en DE LED 18w

123 LÀUPÀDÀ VÀPOR MET. ITPIT 1OOOW

i 724 PÀDA vÀPoR r.Er. HPrr 2,oooÍr 38ov

..u_l!L..-,
I]ND

fJND _
T'ND

200
12 00

400
6

20
20
10

, UNP.
UND

UND 
-

UND

ulo

UT{D

UND

UND

UND

60
10
10

1

UND 10
10

726
PADA VAPOR METÀÍ,ÍCO ?0§
PADA VÀPOR soorb/urter,rco 1Sow ruB E-40

94
95

101
102
103
104

720

121 ADA VAPOR aóDro/METÀLrco ?59.P_lM
UND 40

I

'79

4

UND

UND

UND

UND

2

60

4

4

100
a



130
131
L32

134

136
13?
138

L2A ÀDA VÀPOR S IOIMETÀLICO 4OOIi TUE.
t29 I'}'INÀRIÀ DE FIBRÀ PÀRÀ POSTE

T'MINÀRIÀ LED EMB/SOB 18VI

T'MINARIA ],ED EMB/SOB 24W

INARIÀ I,ED SLIT.' 18/2OVI
133 rNARIÀ I,ED SLIU 36140T{

NÀRÍÀ LED SLIM 72W 2.AOCU
135 TNÀRIÀ P/POSTE LED 1OOW 9.OOO LUUENS

INARIÀ P/POSTE LED 15OW 13.500 LUMENS

ÜMfNARIÀ P/POSTE I,ED 2OOÚI 18.OOO I,UMENS

I'I.IINARIÀ P/POSTE LED 24OW 24.OOO LUMENS

139 lrl.rINARÍÀ P/POSTE LED 50w 4,550 LUUENS

140 WINÀRIÀ PUBI,ICÀ N,I'I{INIO ÀBERTÀ BOCÀL E_27

I,TIMINARÍÀ PUB1ICÀ ÀLI'IíINIO ÀBERTÀ BOCÀI E-40

I'ND
I'IND

UND

UND

UND

OND

OND

UND

UND

UND

UND

UND

I'ND i

4

16

1

4

4

2

2

UND

UND

100
200

2
2

i_ .1,4 1':142
rf;5
r 144

UM]NÀRÍA ?ÀRTARUGÀ EM PVC

UMINARIA TRÀ?ÀRUGA ,.ED

ÚVA DE COBERT. EI{ PE1ICÀ 36 CM

] UND

T'ND

I'ND
UND

UND

UND

OND

UND

UND

2
2

10
10
10
1

200

IO

10

r00

145 (,vÀ ISOIÀNTE P/ELETRICISTÀ 2.50OV
UND

-" -uND

I 14 6

: l4'7
wÀ Pvc RoscA 3/4 1

1

1

I

uvA Pvc RoscÀ "1, ,

uvA Pvc RoscÀ L1l2| |

149 uva Pvc RoscÀ 1.1/4 | '
150 VÀ PVC SOLDÀVE], 2OMM

151 À PVC SOLDÀVEI, 25À'M

APvj SOLDÀVEI,32MM
I,vÀ PVC SOLDÀVEL 4OMM

1.5 4 LUVÀ PVC SOI,DÀVEL 5OMM

155 GUE]RA LED

INÀ DE FITA DE POSTE ?IPO EUSIMEC)

ARÀr. cÀr,v. I / 2xl0-12x250t&t
i 1s8 ÀxÀF. GALV. 1/2X10-12X35oMM

ÀRÀF. GÀr,v, I/2XA-L2X200lÚf.i
160 PIÀCÀ CEGÀ 4X2 BR

1

UND

UND

!\D--,
UND

-t
_ uN9 _.

T'ND

i 161 PLACÀ CEGÀ 4X4 BR

r62 PLUG C/ TRES PINOS P/ COMPUTÀDOR

] UND

UND

UND

163 PROJETOR À],UU C/LÀT. CHÀPÀ IOOO}I PO

100
100

60
60

10
10

166 10
10
10

t61

169
2
2

lo0

UND

156
157

I'ND 4

164 intJrron Àr,rJr.í. c/tÀT. cttÀPÀ 2,0000v1 E-40
ÀLUr,í.c/tÀT. cHÀPÀ 4oow E-40

DRO DIS.fT. PVC PÀRÀ 3/4 DISJ DIN.
DIS.II. PVC PARÀ 6/8 DIS.] DIN.
DÍST. PVC PÀRA 12116 DISJ. DIN
DIST.EMB 18 MOD. DIN C/BÀRFÀMENTO TRIE. 100À r.rETÀr,

1?0 DIST.EI{B 28 I.,OD. DIN C/BÀRRMENTO TRIF' lOOA }IETÀT

1?1 ICHO P/FLUORESCENTE

t12 ioR VAPOR METAT/S DIO 4OO$ ÀFP EXT.

173 ron vepon METALTCO 1,000w
ton vlpon METALTCO 2.000W 380V

T'ND 2

40
4

2

ÜND

UND

I'ND
UND

UND

] UND

UND

UND

UND

1

\ 114 _-
:175
i 1?6

165

168

711

!19

i 194

10
TOR VÀPOR SODIO/UET 15OI{ ÀFP EXT

TOR VÀPOR SODIO/MET 250ÍT ÀEP EXT.

TOR VÀPOR SODIO/MET. 7OW ÀFP EXT

E],ETOR I,ED IOO}T

ETOR LED 10rí vDlBR
ETOR LED 2OOW

UND i

ql_íD .. L
6
10

1?8
UND

I'ND i

UND :- ----- tUND i

10
10

4
REE',ETOR TED 3OOII

ETOR LED 3OIi UND

I'ND
UND

UND

I'ND
IJND

UND

I'ND
UND

UND

UND

1

1

2
0
2

01

EI,ETOR I,ED 5OW

I,E FOTO ELETRICO NA PÀRÀ CHÀVE DE ENERG]À

ir roroeletnoNrco 22ov PEo2-NF
SPOT PÀRA 1 I,ÀIíPADÀ PVC

18? SPOT PÀIÀ 2 LÀMPÀDÀ PVC

188 UPORTE (NUCLEO) PÀRA 02 LUI'íINÀRIÀS

189 I'PORTE { NUCLEO) PARÀ 03 LUUINARÍÀS

UPORTE ( NÚCI,EO) PÀRÀ 04 ],UMINÀBÍAS

191 AIABÀRTE PÀRA EI.ETRICISTÀ
192 ot', DUPLA 2P+1. SrST. X C/C X BR

04

1

1

193 OM. 2P+T 10À PÀDBÀO BR
2
2
10r 195

. 2P+T 10À SrSl. X BR

DUPI,A P/TEI,. R.'11 BR I'ND
: UNDr96 iolr. pzcolrp, RJ45 4x2 " 1

4
OMÀDA PrNo MÀctto E FÊMEÀ

t _191..

3. O.OBRÍGAçõIS DO CONÍRÀ!ÀDO
3. L. Rêspon sabilizar-sê pol todos os Ônus e ob'ig aÇôes concernentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributá!ia e tlabalhista, bem como po! todas as desPesas e conpromissos assumidos, a qualquer

185
186

190
10

2

UND

OND

tituLo, perante seus fornecedores ou tercêiros em razão da execução do objeto contratado.

148

452
1s3 i

r59

1

, t,ND ;

180
181
7A2
183
184

!

1 ul!P.., I



3.2.Subgtituir, atcando con as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresenlarem
afteraÇões, deterioraçõês, impelfej.Çõês ou quaisquêr irregularidadês disclepantês às exigências
do instrunento dê ajuste pactuado, aj.nda que constatados após o recebimênto ê/ou pagamento.
3,3.Não transferir a outren, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo nediante prévia
e êxpressa autorizaçâo do contratante.
3.4.Manter, durante a vj.gência do contrato ou outros instrumentos hábeis, erô conpatibilidade
com as obrigações assuhidas, todas as condiÇões dê habilitaÇáo ê qualificação êxigidas no
rêspectivo procêsso Iicitatório, aplesentando ao Contratante os documentos necessários, semple
que solicitado.
3.5.ünitir Nota Eiscal correspondente à sede ou filia1 da emprêsa que apresentou a documentaÇão
na fasê de habilitaÇáo.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a mêIhor técnica vigente, enquadrando-
sê, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, nomlas e especificaÇÕes técnicas
correspondentes .

{.o.Do cRrTÉRro DE AclrrtarLurÀDE DE PRIços
4.1.Havendo proposta ou lancê vencedor com valor para o respêctivo j.tem rêIacionado acima, na

coluna código:
4.1.1,Con inalcios que conduzam a una prêsunÇão relativa de inexequibilidade, pelo c!itério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em taL situação, não sendo possÍveI a imediata
confirmação, podêrá ser dada ao licitante a oportunidadê de demonstlar a suâ êxequibilidade,
sendo-lhe faculEado o prazo de 03 (t.rês) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos,
confoflne parâmetros do mesmo Art. 48, fI, sob pena de desconsideração do item.
4.2.salie;ta-se que Lais ocorrências náo desclassificam automaticamente a proposEa, quando for
o caso, apenas o item colrespondente '
4.3.os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional'

PROPO

teqra
itant

5.0.}ODEIO DA
5.1.É parte in
podendo o lic
devidamente pr

GI
SECRETÁR

gTÂ

nte deste Terno de Referência o modelo dê proposta de preÇos
e aplesentar a sua Proposta no próplio modê1o fornêcj-do,
ido, conformê faculta o instrumento convocatório - Anexo 01'

correspondente,
desde que sej a

B,A DE LIMA



ESÍÀDO DÀ
PREEEIÍT'BÀ I4'IÍICTPÀ,. DE !'D(EIRO
co'ÍrssÃo PERI{A}TENTE DE LrCtEÀçÃO

à}ÍEXO 01 ÀO TERUO DE REFTRiNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÁO PRESENCIÀL N" OOOO 5 /2021

PROPOSTÀ

REE.: PREGÃÔ PBEAENCIAT Nô OOOO5/2021

oBJETo: coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PABÀ EORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PABA PREFEITURÀ MUN]CIPÀL

DE MOGEÍRO.

PROPONENTE:

Prezados senhores,

Nos termos da licitação en epÍgrafe, apresentanos proposta conforme abaixo:

DI SCRIIdNÀÇÁO Q[,,À!ITIDÀDE

1 DErRÀ NYrON 2,5X300 C/100 20

RÀÇÀDEIRA NYT,ON 3,6X200 C/100 UND 2

3BMÇÀDEIBÀ NYT,ON 4, 8X2OO C/1OO 2

âB
tÀB

UND

UND

UND

!l!,JD_

UND

UND

RAÇÀDEIRÀ T'I,íC 2OMM
I5 RAÇADEIRÀ TUC 25MM

6 1BRÀÇÀDEIBÀ TMC 32MM

PREE. P /CABO MULT]PLEX 2À}TGl1OMM

100
100

lo9r1

I

L0

,-..- ÊLçl I

11

12 ]ÀRtÍÀÇÀo 2x2 GALV. PESÀDÀ

13 V I PESÀDÀ

14 uErÀ GÀúv, QD, 38X38 5/8 L,7/2"
15 SE P/POSTE DE JÀRDIN 15X28 C/ SOQUE?E

E P/REI,É
OCAI, C/RÀBICHO ENERB.

DECORATTVO C/SOO. PORC. ATE 100Íl
19 PORCEIÁNA E4O

20 P/POSTE 2,OO I.ITS 43MM GÀLVÀNIZADO

2L

FOGO

sRÀÇõllpo-sre z, so Fs I rma-clr,vlr.rr zloó
iFOGO

22 RÀÇO P/POSTE 3,0 MTS 43MM GALVANIZADO

RÀÇô posre ear,venrzÀDo 1MT 3/4

ÇÀ PREF. P/CABO MUÍ,TIPI,EX 2À}TGl16MM

ÇA pnrr. p/ceso MUl,Tr P,,Ex 2AwG/25t&'
CÀÍE ÀMPERIMETRO DIG]TA],

lKV 10,00MM
BO lKV 16,00MM

26 ÀBO 1KV 25,00MM
27 ÀBO lKV 6 0olrM

AI,
lro

ÍCÀTE P/EIETRICISTÀ UNIVERSÀI
00v

UND

L0
100

2

5

20
200

40
100

300

UND

UND

UND

UND

I,ND
UND

UND

200i
2 00,

40i

i

I

UND 40

40UND

?3
24

UND 200
100 0

40
-l-
L

!q_.
MT

MT

MT

MTi 1000i2A ÀBO FLEX 6,00Mr.t ?50V
29 ABO FLEX. 1,sOMM 75OV CLÀSSE 4 VM

30 ABO FLEX. 2, 50MM 750V CLÀSSE 4 Àü-214
31 O FLEX. 4, 00MM 750V CLÀSSE 4 PT-28À

O MUI,TIPI,EX 1X1XlOMM

33 O MUI,TIPLEX 1XlX16}G'
3Á icaBo MUI,TIPIEX 4XIX16MM

35
---Eego uultrprix qxtx25io.t

36 BO PP 2X10,00!O.l 750V

MT e-o"ppi
MT 2000

10 00
YT
I{T
IÍr 10 00

50MT
I

I
200i

__100i
300

MT

IrT

'31i f8

I 40

ABO PP 2X2,50MM 750V-- -lõAÁo ú' 2X4,0orrl- 750V
o PP 2X6 0oMM 750V
o PP 4X4,00UM 750V
o PP 4X6,00MM 750V

I líT
lfr
MT 1oo

100i

r.00
100

I@ gRTÇO U[IT. PBEqO EotàúT'}IIDIDE
UND

ríT
I',ND

1000

UND

UND

UND

t,ND 10

i 41
ÍxÀ 4x2 SoBREPOR

MT

100

'-.-'

2
j
4 100,

200
1000

i

i



43

4A
{5
46

i.-fl-.I 48

i 4e- -

i-6ô"'

xÀ DE TLUMTNAÇÀo PUBLÍCÀ 2X60À I'ND

UND

UND

TRUTURÀ PVC

XÀ DE INSP. P/ÀTERRÀMENTO

XÀ MEDI UONOFÀS ICÀ
IXÀ UEDI Áo TRIFÀsIcÀ

PVC 4X2 ÀM KR

1

_,ull-
ÚND

_29]_
IO
10

100

-1-

4X4 KR. UND -lUND i10X20 BR

-{ÀNÀI.ETÀ 2OX2O BR

30x30 BR

52 .CANÀLETÀ 50x50 BR

CINTO DE SEGURÀNÇÀ P/ ELETRICIST

UND

UND

53

54
DOT.íINÀI

U!!D
UND

UND

úti,

-+
:

20i
2.

i
2,

400,

PINTO DE

iPÀRAOUEDISTÀ

SEGURINçA P/ ELETRICÍSTÀJ

e!!Ecao3 _-quM 4I,{P.àc-YFFl,r . T-_r-Pg
ONECTOR CUNHÀ ÀMPACT ]I ÀZUI

IIIc
56
51

60
61

UND \

UND

UND

UND

UND

400;

ONECTOR CUNTIÀ ÀMPÀCT 1I VERDE

ONECTOR DE PERTUR. CDP.95
TOR DE PERFUR.16-70 CDP-?O

TOR DUPLO DE ÀTERR. GTDU

ÀCTOR MONOFÀSICO

10
100

20

.62
10i
101- - -

{ONT ÀCTOR TRIEÀSICO
63 CORDÀO PÀRÀL. 2X1,5OUM BR

+ UND

UND -lo ool-

64
65

PÀRAI,. 2X2,5OMM BR U,!!P

UND

1000,
200

66
PÀRAI,. 2X4, OOMT.ÍBR

rsJ. TRrP. CÀIXÀ 150À
67 ISJ. TRIP. CAIXA 25OA

rs,l, TRrF. DrN CURVÀ C 100À
ISJ. TRIF. DIN CURVÀ C 32A
IS.]. TRIE. DIN CURVA C 40À
ISJ. TRIF. DÍN CURVÀ C 5OA

12 S.'. TRIF. DIN CURVA C 634
IDISJ. TRIE. DIN CORVÀ C 70À

14 ISJ.MONOF. DIN CRIryÀ C 50À

?5 ÍSJ.MOXOF.DIN CURVÀ C 164
16 iDISJ.MoNoF.DIN CURVÀ C 20À
't7 lSJ.MONOF.DIN CURVÀ C 25À

ISJ.MONOE,DÍN CURVÀ C 324
19 ls,r,MONOF. DIN CURVA C 40À

80 ISJ.MONOT. DIN CURVÀ C 1OA

I,ETRODUTO PVC ROSCÀ 1' ' - 3úa

84 ,E].ETRODUTO PVC ROSCA 3/4 ' ',-3HT

UND

UND

UND

UND

UND

2
2

20

6
6

40
40
40
40

-t,,..,. -- -

UND

UND

UND

UND

UND :

60:
9r
82
83

tLETRoDUTo Pvc RoscÀ 1.1/2 r '-3M?rslÉinõiiur'o ivõ nosce r . rza ' '-rur 40

9l!9
UND85

86 
'ELETRODUTO 

SOI,DÀVET, 25MU-3/4' '
À

TRoDUTo soLDAvEL 32wi-3 / 4"
rÀoouro sor,onvrl 5oto{-3l4 "

89 IESCÀDÀ EXTENSIVÀ EI,í E]BRÀ 3,90X6.60
90 scnon rxreNsrve EM FrBRÀ 4.20X?.20
91 HO DE PÀRÀ TITÀ

TA DE ÀÇO PÀRA POSTE

93 TÀ DE ÀurA EosÁo 1olíTs
TA ISOL. 2o}fi IÚPERIAL

EITA IsoL. 20MT scoTcH 33+
1OBO ESFERICO LEITOSO 15X28

9'l OBO ESFERICO TRÀNSPARENTE 15X2 I
98 TE DE TERRÀ 5/8-1, OOMI

TE DE TERRÀ 5/8-1,50I{T
TE DE TERFÀ 5,/a-2,oo üT

101 TE DE TERRÀ 5/8-2 4OMT

LO2 NT. 1 TEC S]SI. X BR

,er-ernoouto soLDAvEL 2oMM-1/2 "
IKRONA

104
105

iINT
IINT---+"-
IINT

, 2 TEq SrST. x BR

. 3 TEC SIST. X BR

C /3MT
,.i-.

c/3MT-i UND

UND

UND

UND

UND

UND

r.0 0

60

2
40
40
àoUND

UND

UND

u\s
UND

401

a 40r
40r

?9t

i 103

111

L
I

UND

íno
UND

UND

úND

100i
20i

__, . 1.9i I
10r- -iõ-.1 TEC+TOM.2P+T1OÀ SIST. X BR

105 .r
10? ÍNTERRUPTOR DE 2 S C/ TOMÀDA

108 NTERRUPTOR SIMPTES 1S 100i

109 lrsot. DE RoLD.PoRc. 76x7 6

__u.!LD,

IJND 40j
60
20

20
120

ÀDA ELET. 45Ii ÀEP BR

PADÀ ELET. ESPIRÀL 33ÍI BR

LED BS],BO 2OTI

PADÀ LED BULBO 3OIl

UND

UND

UND

I,ND

58

59

UND 4

UND

UND

UND

6t,ND

UND

UND

UND

68
69
70
1L

92

9{
95
96

8?
88

200

601

2t

2
150

ÚND

t{T

I'ND
I'ND

20UND

100UND

tr-
110

L12
113 I
1r4 LED BUL'BO 4OW UND 400

10
10

4

2

10

1

100

NTERRUPTOR DE 1 C/ TOMÀDÀ

EÇÁO

j

4i
I

4ooi

18



115 irÀI.íPÀDÀ .LED BUIBO 5OT' 

-

LED BUTDO 12}I
UND ,1 6

116 ÀDÀ

117 PÀDÀ I,ED BUI,DO ISTI

PÀDÀ I,ED BU],DO 9W

PÀDÀ MISTÀ 16OW

L2A PÀDÀ VÀPOR T.ÍET. HPIT 2.OOOW 38OV

125 ÀDÀ VAPOR T{ETÀI.ICO 7OW

726 iur.l
ho

PADÀ VÀPOR SODIO/METÀLICO 15OW TUB E

t2'1
lia-

11,À}4PADÀ VÀPOR
'sõô:

O/METÀLICO 25OW TUB.
LAMPADA VÀPOR S DIO/METÀL]CO 4OOW TUB.

129 LWINÀRIÀ DE EIBRA PÀFÂ POSTE

130 LUI.IINÀRIÀ LED EI4B/SOB 18W

131 LUMINÀRIÀ LED EMB/SOB 24W

LUT.ÍINÀRIÀ LED S],IM 18/20Í{..1?2._,_
133 iLUMINÀRI À LED Sr,rM 36/40t{

I 134 UI'ÍINÀRIÀ LED SIIM ?2ÍI 2.4OCM
UMINÀRÍÀ P/POSTE LED 1OOW 9.OOO LUI.'ENS

UND 2001

.,gND,,-
UND

, I,IND 
-,

OND

ÚND

UND

UND

UND

UND

UND

20

4

100
100

6

2

100
200

20

20

201

-l

I

UND

UND i
UND

UND

UND

UND

UND l

UND

100

I

_.1

-t-
t

60:
10:

40:i 13s
: 136 40,I'MINARIÀ P/POSTE I,ED 15OT{ 13.500 I,UMENS

137 UMINARIÀ P/POSTE LED 2OOW 18.OOO 1UMENS

138 INÀRIÀ P/POSTE LED 24OW 24.OOO ltN''ENS

139 INÀRÍÀ P/POSTE I,ED 5OI{ 4 550 I,IJUENS

141

143 UMÍNARIÀ TRÀTARUGÀ LED

L44 UVÀ DE COBERT. EM PELICÀ 36 CM

145 WÀ ISOI,ÀN?E P/ELETRICISTÀ 2.sOOV

1-46 uvA Pvc RoscÀ 3/4
uvÀ Pvc RoscÀ "1'| ,

uvÀ Pvc RoscÀ 1,l,/2' '
À Pvc RoscÀ 1.1/4'|,

150 VÀ PVC SOLDÀVEI 2OI0.I

151 À PVC SO],DAVEL 25l'|M

152 VA PVC SOLDAVEL 32MM

153 j!!v4

20
2

,UND

UND

UND

10

10iUND

UND ioj
I UND

UND

UND

I'ND
UND

UND

UND

10!

LV!_99!9lyE!_lq!{
PVC SOLDÀVEI, sOMM

UND

10
10

2 000
2

10
10

154 LUVÀ

155 GUEIRÀ Í,ED

INA DE FITA DE POSTE(TIPO FOSIMEC)

ÀRÀF. GÀrv. I /2X10-12X250t,À.'
ARÀF. GÀLV. 1/2X10-12X350MM
ÀRÀE. GÀLV. 1/2X8-12X200W
I,ÀCÀ CEGA 4X2 BR

161 LÀCÀ CEGÀ 4X4 BR

162 IPI,UG C / TRES PINOS P/ COMPUTÀDOR

163 PROJETOR ÀIU}! C/LAT. CHÀPA 1OOOW PQ

164 PRO.'ETOR ALUU.C/IÀT. CHÀPÀ 2.OOOOW E'4 0

165 PROJETOR ÀIUT.Í.C/LÀT. CI{ÀPÀ 4OOW E-40
166 ADRO DISJT. PVC PARÀ 3/4 DIS.] DIN.
L61 ÀDRO DISJT. PVC PÀRÀ 6/8 DIS.] DIN
168 ÀDRO DIST. PVC PARÀ 12115 DIS.]. DIN

. -u_{P... _

UND

10

lc
1

E
0L
oi

t
i'-T
L

UND

UND ri-
?1

10
10

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

t,ND
UND

UND

UND

UND

UND -i-
UND

UND :

10
1

100
40

4

100
60
60-- " -iol--

2
I
i169

DIST.EMB 28 MOD. DIN C/BARRAMENT

RIE. 1OOÀ METÀI

TOR VÀPOR METÀL/ IO 400W ÀEP EXT.

TOR VÀPOR METÀIICO 1. OOOW

t'|4 TOR VAPOR iíETAlrco 2.000[1 380v
REÀTOR VAPOR SODIO/MET 150}I ÀFP EXT.

1'7 6 TOR VÀPOR SODIO/MEÍ 25OW ÀFP EXT

:11'7 IREÀion vepog soDro/MET. 70!l ÀEP EXT

UADRO DÍST.EMB 18 MOD. DIN C/BARRÂMENT

R]F. lOOA UETÀ],

l- 17s -

184

IRTFLETOR LED IOOTI
TIND

UND ] 101

UN

101

1 0l

01

20;EOTO E],ETRICO NA PÀRÀ CHÀV

IA

118 i
I]ND 1001le Í

6

01

100i

UND

I',ND

UND

t20

L22
L2l

PÀDÀ MISTA 25OW

PÀDÀ TUBULÀR DE LED 18I{
PADÀ TUBULÀR DE LED O9W

UND 10123 ilauplol vepon MET. HPrT 10008
2

100

UND 160

PUBI,ICÀ ÀI,I'}'INIO ÀBERTÀ BOCÀL140 lLt]MÍNÀRIÀ
É-z't

I,t.IINAR]A POBLICÀ ÀIUI,INIO ÀBERTÀ

UMINÀRIA TARTÀÀUGÀ EM PVC742
E-4 0

UND

UND

UND

UND

UND

I'ND

10

158
159
160

r41 I

148
149

170

ICHO P/ELUORESCENTE171
112
1?3

185 FOTOE],ETRONICO 22OV FEO2-NF UND 19q0, 

- 
.-

I

I

180
181
ae2
183

1

4

10
10

157
156



189
190

-_l

188

186 POT PÀFÀ 1 IÀUPÀDA PVC

187 POT PARÀ 2 LÀUPÀDÀ PVC

PORTE (NUCI,EO) PÀRÀ 02 Í,I'UINÀRIÀS
PORTE (NUCI,EO) PÀRÀ 03 LI'I.íINÀRIÀS
PORTE (NUCI,EO) PÀRÀ 04 LI'MINÀRIÀS

À],ÀBÀRTE PARA EIETRICIST

I

UND

UND i

UND

UND

UND

UND

UND

UND

I UlD
UND

de

20
40i
1

1

2

2

dê

191
792

À

/C-i iROM DUPLA 2P+T. SIST. X C

193 OM. 2P+T 1OA PÀDRAO BR

OM. 2P+T 10À SIST. X BR

OM. DUPLÀ P/TEI. RJ11 BR

L96 P/COMP. RJ45 4X2',I
197 DÀ PrNo MAcHo E Pfu.ÍEÀ

VÀLOR TOTAI, DÀ PROPOSTÀ - R$

CN P.]

20
10
10
401

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Itên 18 .0:
VALIDADE DA PROPOSTÀ - IIEM 8.0:

ResponsáveI

1UND

UND

794

i

195



FOLHÀ O1l02

ES8ÀDO DÀ PÀRÀIBà
PREEEITI'RÀ !{'NICIPÀI DE ID.CEIRO
ccríIssÃo pERMAlflNrG DE úrctrÀÇÂO

À}IBXO II - PBEGÀ:O PBE9ENC!A! N" OOOO5/2021

MODELOS DE DECIÀRAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIÀI N" OOOO5/2021
PREEEITURÀ MUNTCIPÀI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP.]

.O - DECIÀRAÇÂO dê cumprimento do disposto no Àrt' 7o, Inciso XXXIII, da CE

, da Lei I .666/ 93.
Àrt. 27, Inci.so

O proponente acina qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao di.sposto no Àrt. 7" inciso
XXXffi au ConstituiÇão Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possui! em seu
quadro de pessoal, funcionários menoles de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
jerigoso e nem menores de dezesseis anos, em quatquer trabalho; podendo existir menoles de

quatorzê anos na condição de aplendiz na forma da legislação vigentê'

1

2.0 - DECLARÀÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participaÇão na

IicitaÇão.

conforme exigência contida na Leí 8'666/93, Àrt' 32, §2', o proponente acina qualificado' decrara
náo havêr, aié a presente data, fato ünpeditivo no que diz lespeito à habilitação/particlPaÇão
na plesente licitáção, não se êncontrando em concordata ou egtado falimentar, esEando ciente da

obriqatoriedade de informar oco!rências poste!j.ores. Ressalta, ainda, não êstar sofrendo
penaiidade de declaraÇão de idoneidade no ârüito da administração Eederal, Estadual, Municlpal
âu do Oistrito Federal, arcando civil e crininalnente pela pregente afirnaÇão.

3,0 - DEcÍ.ABÀÇÁo de su.hneEer-se a todas as c}áusulas e

convocatório.
condições do correspondenEe instrumento

O proponente acima qualificado dêcIara ter conhecimento e

respectivo instrumento convocatório e submete!-se as condiÇões
aceitar todas as cláusulas do
nelê êstipuladas.

Local e Data

N OT,E /ÀS S TNAT UFÀ / CARGO

Representante leqal do ploponêntê.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÂÇÕES DEVERÁO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QOÀNDO POR O CÀSO

-



toLHA 02 / 02
REE.: PREGÁO PRESENCIAL N' OOOO5/2021
PREFBITURA MUN]CIPAI DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNP.]:

4.0 DECLARÀÇÀo de elaboração independente de proposta.

d) que o conteúdo da proposta apresentada
nâo será, no todo ou em Partê, direta ou
ouEro particiPante potencial ou de fato do
do objeto da refêrida licitaÇão;

(identíficaÇão completa do represêntante do licitante), como representântê devidãmênte
constituído de (identificaÇão coÍnplêta do licitante ou do consórcio), doravantê denominado
(Iicitante/consórcio) , pala fins do disposto no iteÍn 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial no

0000S/202L, declara, sob as penas da lei, em espêciaI o aIt. 299 do Código Penal Brasileiro,
que :

a) a proposta apresentada para particj.par do Preqão Prêsêncial no 00005/2021 foi elaborada de

manej.ra independente pefo licitante, ê o conteúdo da proposta não foi, no todo ou en parte,
direta o indiretômente, informado, discutido ou recebido de quâIquer outro Participante Potencial
ou de fato do Pregão Presencial n. oooo5/2021, Por qualque! meio ou Po! qualquer pegsoa;

b) a intênÇáo de apresentar a proPosta elaborada Para participar do Pregão Prêsêncial no

OOOO5/202L não foi informada, discuti.da ou recebida de qualque! outro Palticipante potencial ou

de fato do Pregão Presencial n" oooo5/2021, POr qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou po! qualquer pessoa, influir na decisão de qualguer
outro participante pàtencial ou de fato do Pregão Plesencial no 00005/2021 quanto a participar
ou não da referida licitaÇãoi

para particiPar do Pregão Presencial n' 00005/2021
indiretamente, comunicado ou discutido con qualquer
Pregão Presencial no 00005/2021 ânEes da adjudicação

e)queoconteúdodaplopostaapregentadaparaParticipaÇãodoPregãoPresenciaIno00005/2021
nãofoi,notodoo,e^pa.t.,diretaouindiretamentê,discutidoourecebidodequalquer
integrante da Plefeitula Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das ploPoat.asi e

f)queêstáplenamenteclentedoteoredaextensãodestadeclaraÇãoequedeténp1ênospoderes
e informaÇões pala firmá-Ia.

Local e Data.

NOME/ASS ÍNATIRÀ/CARGO
Represêntante legal do proponênte

OBSERVAÇÁO:
ÀS DBCLARÀÇÔES DEVERÂO SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRADO DO L]CITANTE, OUANDO EOR O CÀSO



ESTÀDO DA
PREEEITUAÀ }ONICIPÀ! DE I.DGEIRO

coMrssÃo PaRt{AlrEtrrE DE Í,tcrrÀÇÃo

ÀlrExo rrr - PBIGÂO PRESENCTà! No 00005/2021

MODELOS DA DECIÀRÀÇÃO DE REGULARIDADE - HÀBILITAÇÃO

Local e Data

REF.: PREGÃO PRESENCIÀL N" OOOO5/2021
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0_DECLÀRAÇÁoDEREGUIÀRIDADEParahabilitaÇáoplevistonoÀrt.4o,Íncisovlr,daLei
to .s20 /02 ,

o proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4" Inciso VII,
da'Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os reguisitos de habilitaÇão exigidos
no respectivo instrumento convocatório que legê o certarnê acira indicado'

NOI,ÍE /AS S INATURÀ/ CARGO

ReprêsenEante legal do proponente.

OBSERVAÇÁO:
A DECLÀiÀÇÃO DEVEú SER EIÀBORÀDA EM PAPEL TÍMBBÀDO DO LICITANTE' OUANDO EOR O CASO

*'



ESEÀDO DÀ
PREFEITORÀ }Í'NÍCIPÀ! DE I@GEIRO
coMrssáo PERDqNENIE DE LrcrrÀÇÂo

arExo rv - PBEGiO PBESENCTÀ! !rê 00005/2021

MINUTA DO CONTRATO

CONTRÀTO No: ..../...-CPr'

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURÀ MUNIC]PAL DE

MOGEIRO E ., PARÀ TORNECTMENTO CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE

TNSTRUMENTO NÀ FOR},IA ÀBÀÍXO:

pelo presente instrumento particular de conllato, de um lado Plefeitura Municipal de Moqeiro -
Av. Presidente João Pessoa, {? - Centro - Mogeiro - PB, CNP.I n' 08'866'501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito AntÔnio José Ferreira, Brasilêiro, casado, Enpresalio, residente ê

domiciliado na sitio Pi.ntado dê cina, 138 - Area Rural - Mogeilo - PB, cPE n" 840'199'644-91,
carteira de Ídentidade n" 3360118 SSPPA, doravantê sj.mplesmente CoNTRÀTANTE, e dÔ outro lado

, neste ato representado
por ....
CPE n" ..
as partes contlatantes assinar o Presentê

no , , . ., doravantê simplesmênte CONTRÀTADO, decidiram
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiÇóes

seguintes:

CtáUgUIÀ PRIUETRÀ - DOg FONDIüENTOS:
Este contrato decorre da IicitaÇão modalidade Pregão Prêsencial n' 00005,/2021, plocessada nos

termos da Lei Federal no 10.520, de 17 de \lulho de 2oo2 e subeidlariamente a Lei rêderal nô

8.666, de 21 de ,lunho de 1993; Lei CompleÍnentar no 123, de 14 de Dezernbro de 2006, Decreto
gunicipal no 016, dê 10 de Noverüro de 2006, e legistação pêrtinenEe, consideradas as alEeraÇões
posteriores das rêfelidag normas.

CIIúJ9I'LÀ 9ECT'NDA - DO OBJETO:
O plesente contrato tem Por obieto:
PARÀ PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO.

O fornecimento develá ser êxecutado rigorosamênte de

instrumênto, proposta apresentada, especificaÇõês
licitaÇão nodalidade Pregão Prêsencial n' 00005/2021
essea que fican fazendo paltês integlantês do plesênte
será reafizado na forma parcelada.

cuiuguÍ.à TERCEÍRÀ - DO IIAr,oR E PREÇOS:

o valor total deste contrato, a base do

.., CNPJ no .......

preço proposto, é de R$ ... (...)

residente ê doniciliado na ....,
Carteira de Identidade

CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀRA EORNECÍMENTO DE MÀTERÍAL ELÉTRICO

acordo com as condiÇões explessas neste
técnicas correspondentes, Processo de
e j.nstluÇÕes do Contratante, documentos
contrato, independente de tlanscriÇãoi e

ctáúgt[Â QIrÂRrÀ - DO nE'ÀrI,tlràlGN1\o:
Os Preços contratados são fixos ê i.rrêajustáveis no prazo dê r]In ano'
oarrtro'ao prazo de vigência do contrato e nediante solicitaÇão do Contratado, os preços poderão

sofrerreajusteaPósointerregnodeumano,namesmaProporçáodavariaÇãoverificâdanoIPCA.
ÍBGEacumulado,tomando-seporbaseomêsdeapresentaÇãodarespectivaproposta,êxclusivamente
pirã a. "lrigaçóes 

iniciadas e concluídas aPós a ocorrência da anualidade '
Nosreajustessubsequentesaoprimeiro,ointerregnomlnimodetunanose!ácontadoapartirdos
efeitos financeiros do ú1tino reajuste.
No caso dê atraso ou nao a:-vuigaçaá do Índice de rêajustamento, o Contratante Pagará ao contratado

ã- i^útarr"i" calculada pera-úitina variaÇão conhecida, liquidando a difelença correspondente

aa. í"á" ""1" di.vulgado o ír,oi." definitivo' Eica o contratado obrigado a aPlesentar memólia de

.àic,-rrá ..r-.ret te ao reajustamento de preÇos do vaLor remanescente' sêmpre que estê ocorrer'
Has ateriçoes finais, o indj-ce utilizaào Para reajuste se!á' obrigatoriamente ' o definitivo'
ôã"o o irrdi"" estabêIecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não posaa

mais ser utilizado, será adttado, e; substituj.Ção, o que vier a ser determinado pela lêqislaÇão

então em vigor '
tla ausência de previsão legal quanto ao lndicê
oficiaf, pala reajustamento do preÇo do valor rêma

O reajustà poderá ser realizado po! apostilamento'

ctÁusul.À QurNrÀ - DÀ DorÀçÀo:
As despêsas correráo Por conta da

substituto, as paltes elegêrão novo lndice
nescente, po! meio de têrmo adj.tivo.

seguinte dotação, constante do orçamento vigente:



Rêcursos Próprios do MunicÍpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.010 GÀBINTE DO PREFEITO

O2.o2o sEc DE ÀDMINISTRÀÇÃO E PIÀNEJAMENTO O2.O3O EC DE EDCUÀÇAO CULTURÀ E ESPORTE E LAZER E

TURTSMO o2.o4o SEC DE SÀUDE FMS O2.O5O SEC DE AÇÀÔ SOCrÀL 02.060 SEC DE rND COM COMPBÀS E

TRANSPORTES 02. O?O SEC DE AGRIC MEIO ÀMBIENTE, PESCA E PECUARIÀ 02 ' 08O SECRETARIA DE

INFRÀESIRUTURA 02.140 SECRETARIA DE FINANCAS 33.90.30.01 MATERIÀL DE CONSUMO OO1 RECURSOS

ORD]NÃRI OS

CIáDSVTÁ SEXEÀ - DO PÀC'IUBNEO:
O pagamento será efetuado na fesouraria do Contratante, mediante proceaso regular, da seguinte
maneira: Para ocorre! no prazo de trinta dias, contados do pêrlodo de adimplementÔ.

cr.ÁssvLÀ gÉIIlaA - Do pRÀzo E DÀ vrcÉNcr.À |

O prazo Ífláximo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses prêvistas no Àrt. 57, S 1", da Lei 8.666/93,
da emissão do Pedido de Conpra I

a - Entlega: Imediôta,
A vigência do presente contlato será determinada: até
consi-derada da data de sua assinatura.

que admite prolrogaÇão nas condiÇões e
está abaixo indicado e será considelado

o final do exêrclcio financeilo d'e 20271

crÁgsur.À orrÀ\rÀ - Dàs oBarGÀçõEs Do coNrRÀrAN?E:
a - EfeEuar o pagamento refativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo cotn as
respêctivas cl-áu§ulas do presente contrato,
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecíÍnento contratado;
c - Noti.ficar o Contratado sobre qualquêr irregula!Ídadê encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exelcendo a tnais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não êxime o Contratado de suaa

responsabil ldades contratuais e legais;
d j oesignar represent.antes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contlato, nos têrmos da

nogna vi;ente, lspecialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectivanente,
permitj.d; a contrrtaÇão de terceiros pala assistência e subsldio de informaÇõeg pertinentes a

essas atribuiçôes,

cÍ.ággT,LÀ DÉCDíÀ SE@ÀDÀ DÀ3 PINÀTIDÀDES:
À recusa inj usta em deLxar dê cumplir as obligaÇões assumidas e preceitos 1êgai9, sujej'tará o

contraEado, garantida a Prévia defesa, às seguintes pena

i a - advertência; b - multa de mola de 0,5t
Iidades previstas nos Arts. 86 e 87, da
(zero vÍrgula cinco por cênto) aplícadaLeí 8.666/93

sobrê o valor do contrato po! dia de atraso na entrega' no inlcj.o ou na execuÇáo do objeto ola

contratado; c nulta de 1Ot (dez por cento) sobre o va lor contlatado pela inexecuÇão total ou

parcial do contrato; d simultaneamênte, qualqueÍ das
0.520 /02.

cláosuÍ.À NONÀ - DAS OBRICÀçôtsS DO CONTRATÀDO:

a - Executar devidamente o fotnêcimento degcrito na Cláusula correspondente do Presente contrato,
dentro dos melhores pa!âÍnetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividadê rêIacio[ada
ao objeto contratual, con observância aos prazos estipulados;
b - Rãsponsabilizar-sê por todos os ônus e obrigaÇões concêrnentes à legislaçâo fiscal, civil,
tributá;ia e trabalhisEà, bem como por todas as despesas e conpromissos assumidos, a qualquê!
tltulo, perante seus folnecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Mantér preposto capacltado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato'
que o lepresenEe inlegralnente em todos oa sêus atos;
d _ permj.tir e facj.litar a fiscalizaÇão do conEratante devendo prestar os infornes e

esclarecimentos solicitados;
e-seráresponsáve].pelosdanoecausadosdirêtamenteaocontratanteouatercej'ros,decolrentes
desuacufpaoudolonaexecuÇáodocont,rato,nâoêxcluindooureduzindoessaresponsabilidade
a fiscalização ou o acompanhEunento pelo órgão interessado;
f - Não cedár, transferii ou subconaratar, no todo ou êm parte' o objeto deste instnmento' sem

o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g : llurrt"r, durante a vigência do contrato, eÍn compatibilidade com as obrigaÇÕes assumidas,

íodas as condições de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório'
aprêsentando ao Contratante oa documêntos necessários, gempre que Eolicitado'

cúusl,IÀ DÉcDúÀ - DÂ Àr.rERÀção E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificati,va, unilateralmente pêIo contratante
ouporacorcloentleaspartes,noscasosplevistosnoArt.55eserárescindido,dep].eno
airáito, conforme o disPosto nos Alts' 11 , 't8 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
ô contratado fica obrigado a aceitar, nas meamas condiÇÕes contratuais, oa ecréscimos ou

supressões que se fizeren nas comPras, âté o rêspectivo limitê fixado no Alt 65' § lo da Lei
g.666/93, Nenhum acléscimo ou suprássâo poderá excàder o Iirnite estabelêcj.do, salvo as supressões

resultantes de acordo celebrado entre os contlatantes'

cúusuúÀ DÉcna PRD,ETRÂ - Do RECEBDíENEo:
Executado o plesênte contrato e observadas as condiÇões de adjÍplemento das obrigaÇões pactuadag,

os procedlmentos e prazos fara receber o sêY ?b]:!9 peLo contratante obedecerão' confontre o

cas;, às disposj.ções dos Arts. 73 a'76, da Lei 8'566/93'

Lei 8.666/93 ê na Lei 1

CLÀI'SSÍ.À DÉCIT TERCEIAA - DÀ CC'{PENSÀçÃO EINÀNCEIRÀ

penalidades cabÍvêis fundamêntadas na



Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de a lgr.ma forma pala o atraso, será admitida a compensaÇão financeira,
devida desdê a data lj.mite fixada pala o pagamento até a data correspondente ao efetlvo pagâmento
da parcela. Os encargos moratórios devidos en razão do atlaso no pagamento serão calculados com

utilizaÇãodaseguintefórmula:EM=NxvPtI.onde:EtÍ=encargogmoratórj.os;N=númêrode
dlas entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
serpaga;eI=índicedecompensaÇãofinanceira,assimaPurado:r=(Tx+100)+365,sendoTx
= percentual do fPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze mêsês ou, na sua falta, um novo lndice
adotado pefo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do rêferido Índice estabeLecido pala
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquêr forma não possâ mais ser utilizado,
será adotâdo, em substituiÇão, o quê vj.er a ser detenflinado pela legislaÇão então etn vigor.

crÁusuÍ.^ DÉc A QuÀRrÀ - DO FORO:

Para dj.limir as questões decorrentes deste contrato, as partes eLegêm o Eoro da

Itaba iana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato en 02(duas) vias,
assinado pelas partes e por duas testêmuDhas.

comarca de

o qua] vai

Mogeiro - PB,

PELO CONTRATANTE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATADO




