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ESIÀDO DÀ PÂRAIBÀ
PRERIITT'AÀ MI'NTCIPÂ! DE I.OGEIRO
CO'trgSÃO PEBMAIIENEE DE LTCIIÂÇÀO

EDITÀÍ.

Licitação

pBocEsSo ÂDMrNtgrRÀrrvo Nc PP 00008/2021

r.rcuÀçÃo No. ooooS/2021
MODÀIIDÀDE: PREGÃO PRESENCIÀ],

TIPO:

MENOR PREÇO

Órgáo ReaLizador do celtame:
PREFEITURÀ MT'NICI PAL DE MOGEIRO
PRESIDENTE .,0ÁO PESSOA, 47 . CENTRO

Àv.

CEP: 58375-000

- TeI.: (83)

MOGEIRO

PB

32661033.

Realizador do Certame acima gualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-6?, doravanEe
dan@inado ai-q)Iamantc ORC, torna público para conhecimento de quantos possam intêrêssar que
fará lealizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipê de Apoio, as 07i00 holas
do dia 29 de Janeiro de 2021 no endereÇo acima indicado, licitação na modaLj.dade Pregão Presencial
no OOOOS/2O2L, tipo menor preÇo, e o fornecimento realizado na forma parcelada; tudo de acoldo
com êste instlulnento ê em obselvância a Lei Federal no 10.520, de 17 dê Ju1ho de 2002 e
subs idiariamente a Lei Fedelal no 8.666, de 21 de .runho de 1993; Lei compLenentar n' 123, de 14
de Dezenbro de 2OO5; Decleto Municipal n' 016, de 10 de Novenbro de 2006; e legislação pertinente,
O órgão

consideradas as alterações posteriores das !eferidas normasi conforme os cri!érios
a seguir definidos, objetivando obteE a melhor proposta parâ: CoNTRÂTAÇAO

procedimentos

EMPRESA PARA ToRNECIMENTo DE ÁGUA MINEBÀL EM GARRAFÃO DE 2OL

E BOTIJÃO DE GÁS 13KG,

e
DE

MEDIANTE A

SOLICITAÇAO PERIODICA PARÀ DIVERSAS SECRETARIÀS DESTE MUNICIPIO.
1. O.DO OBarlrO

1.1.Constituj. objeto da presente liciração:

MrNERÀL EM GARRÀEÃo DE 2oL E
SECRETARIÀS DESTE MUNICIPIO.

Borr,lÃo

coNTRÀTAÇÂo DE EMPRESA PARÂ FORNECIMENTO DE ÁGUA
A solrcrrAÇÃo PERroDrcA PARÀ DrvERsAs

DE GÁs 13KG, MEDTANTE

1.2.As especificaÇões do objeto ora licitado, encontram-se devidaEente detalhadas no
corrêspondente Termo de Referência - Anexo I deate Instrumento'
1.3.À contrataçáo acima descrj.ta, que será processada nos termos deste instrunento convocatório,
especifiCações técnicas e informaÇões conplementares que o acompanhan, quando for o Caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivaÇáo de conpra para suprir demanda êspecÍfica_óo5rneraÇAo DE EMpREsÀ eARA EoRNEcrlmNTo DE ÁGUA MTNER"AL EM GARRÀEÃo DE 2oL E BorrJÃo DE GÁs
13KG, MEDIANTE A soLICITAÇÃo PERÍoDICA PÀR,A DIVERSÀS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO -, consideTada
opoltuna e imprescindíve1, ben como reLevantê medida de interesse público; e ainda, pela
nàcessidade de desenvolvinento de aÇões continuadas para a promoÇão de atividades pertinentes,
visando à maximizaÇáo dos recursos em relaÇão aos objetivos programados, observadas as diretrizes

e metas definidas nas felramentas de planejamênto aprovadas.
1.4.Salienta-se gue na leferida contrataÇão, nâo será concedj.do o tratamento diferenciado e
siÍnplificado pará as Microemplesas e Empresas de Pêqueno Porte, nos termos das disposiÇões
contidas nos ÀEts. 47 e 48, da Lei Complenentat n" !23/2006, por estalem presentes, isolada ou
e III, do Alt. 49, do mesmo diploÍna
s lmultaneamente, as situações previstag nos incisos II
Iega1, Fica, no entanto, assequrado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto
nos demais Artigos do Capltulo V, Seção I, da Lei n". 723/06.
2.O.DO rOCÀ! E DÀrÀ E DÀ D@gO{ÀÇÃO DO EDtrA!
2.1.Os envelopes contendo a documentaÇão relativa

à proposea de preços e a habllj.taÇão para
execução do objeto dêsta licj.taÇão, dêverão se! êntregues ao Prêgoeiro âté as 07:00 horas do
dia 29 de JaÍreiro de 202!, no endereÇo constanEe do pleânbulo deste instrumento. Neate Inesno
local, daEa e horário será realizada a sessáo pública para abertura dos refelidos envêIopes.
2.2.InformaÇões ou escLarecimentos sobre esta licitação, sêrão plestados nos horários normais
de êxpêdientê: das 08:00 as 12:00 horas'
2.3.euaLquer pêssoa - cidadão ou Iicitante - poderá solicitar esc larec iÍnentos, prôvidências ou
impugnar o ato convocatório deste certame, se manifestadô pol escrito e dirigida ao Preqoeiro,
até 02 (doIs) dias úteis antes da data fixada para receblmento da§ Plopostas.
2.4.Cabetá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsávei9 pê1a elaboraÇão deste ato
convocatório e sêus anexos, dêcidir soble a Petição no Plazo dê até 24 (vintê e quatro) horas,
considerado da data em que foi dêvidamente rêcebido o pêdido.
2.5.4 respectiva petiçâo será apresêntada da segui.nte forma:
2.5.1.Protocolizando o original, nos horários dê êxPedientê acina indicados, xcXusivamênte no
seguinte endereço: Av. Plesidênte ,Joáo Pessoa, 4? - Centro - Mogeito - PB.

3.0 , DOg ET,EMENTOS PÂRA r,tCrTÀçÃO
3.1 .Àos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
3.1 ,1.ÀNEXO I - TERÀ'O DE REEERÊNCIA - ESPECIFICÀÇÕES;
.2.ANEXO

II -

MODELOS DE DECLARÀÇÕES;

3,1 .3.ÀNEXO III - MODELO DE DECÍÂRÀÇÃO DE REGUI.ARIDADE _ TIABILITÀÇÃO;
3.1 .4.ANEXO ]V . I4INUTA DO CONTRÀTO.
3.2 .A obtenção do Edital poderá ser feita da seguintê forma:
.1.Junto ao PregÍoeiro: gratuitamentêi ê
3.2 .2.Pelos sites: www. Ínogei ro. pb.gov. brlficitacoes; www ' tce. Pb.gov ' br.

.. O.DO gUPOREE I.EGÀI,
4.1.Esta LicitaÇão reger-se-á pela Lei Federal n" 10'520, de 17 de ,rulho de 2002 e
subsidlariamente a Lei Federal no 8,666, de 21 de Junho de L993; Lei Complernentar n' 123, de 14
de DezeÍüro de 2006; Decreto Municj.pal n" 016, de 10 de Novembro dê 2006; e legislaÇão pertinente,
consideradas as alteraÇóes posterioles das referidas noEnas; que ficam fazêndo partes integrantês
deste instlumênto, j.ndependente de transcriÇão.
s.O.DO PRÀZO E DOIÀçÀO
5.1.O prazo máximo para

a execução do objeto ora licitado, conformê suas calactêrlsticas e as
que
admite prorrogaÇão nos casos Previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
e
do
oRc,
necessidades
indicado e será considerado a parEir da enissão do Pêdido dê Compra:
Entrega: Inediata.

5.2.0 fornecinento será executado de acordo com as especificaçóes definidas no corresPondente
Têrno de Rêferência1, anexo a eate instrumento, Na hipótesê do referido termo não êstabelecêr o
Iocal para a entrega, obselvada a demanda e oportunidade, essa será feita na sedê do oRc ou en
uma dai unidades adninÍstrativa§, por êIe indicada. que cornpÕe a sua estrutura operacional.
5.3,O prazo de vigência do correspondênte contlato será determinado: até o final do êxê.rcÍcio
financeiro d,e 2021', considerado da data de sua assinatura'
5.4.Às despegas dêcorrentes do objeto dêste cêrtame, colrerão po! conta da seguinte dotaÇão:
Recursos eióprios do Munlcípio de togeiro: LEI MUNICIPAL N" 340/2020 02'020 sEC DE ADMÍNISTRÀÇÃO
oe eouCeÇÀo cULTURÀ ESPoRTE E LAZER E TURISMO 02.040 sEc DE SAUDE El,lS
rMÀS 02.060 sEc DE IND COM coMPRAs E TBÀNSPORTES 02.070 sEC DE AGRIC'
SOCIÀL
DE
AÇÁo
O2.O5O SEC
MEIO ÀMBIENTE, PESCA E PECO O2.O8O SECRETATIÀ DE INFRAESTRUÍURA 02.140 SECRETA.RIA DE PINANCAS
OO1 RECURSOS ORDINARIOS 3.330.90.01 MÀTERIÀL DE CONSUMO
E

pLANEJAMENT6 O2.O3O sEC

6.0.DÀS COIOÍçôES DE PÀRIICI PÀÇÃO
certame deve!ão entregar ao Pregoeiro dois
6.1.Os proponàntes que desejaiern participar dêste
pRoposTA
DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devida$ente
envelopãs iechados inaicanaó, resfect.ivamente.
de cumprimento dos requisitos de
declaração
respectiva
da
aconpanhados
identiiicados,
convocatório'
habilitaÇão, nos termos definidos neste inst'rumento
6.2.A participaÇão neste certame é abelta a quaisquer interessados, incfusivê as Microempregas,
nmpresàs de Pequeno Porte e EquiPalados, nos termos da legislaçáo vigente'
empresag
ã.^l.Uao poa".aá participar os interessados que 9e encontrem sob o regime falimentar,
para
inidÔneos
declarados
que
sido
tenham
aquelês
pals,
nem
no
que
funcionern
não
ã"irarrgai.""
de
suspensão
sanÇão
a
cr.mprindo
que
estejam
ou
Púb1ica
Iicita! ou contlatar con a AdminisúaÇão
do direito de ficitar e contratar con o ORC'
de PreÇos e DocumêntaÇão via
6,4,Os lici.tantes que desejarem ênvial seus ênvelopes Proposta
hábiI ao endereÇo constante
tempo
en
remetê-los
_
AR
deverão
-,
necebírnento
com Àviso àe
fo"t.t
pregoeiro
clebson Àraújo. Não sendo
Eraviano
ào prearnroto deste instlrmento, ao§ cuidados do
náo sêrão aceitos e
envelopes
respectivos
os
item,
deste
as
exigências
rigãrosarnente obsêrvadas
no
certame
palticipaÇão
o íicitante, portanto, desconsiderado para efeito de dos envelopes junto ao' Pregoeiro' sêm a
6.5.Quando observacla a ocorrência da entrega apenas
que
permãnência de representante credênciado na-resfectiva sessão Pública' ficará subentendido
ã licitante abdicou da fase de lances verbais'
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio'

?.0.DÀ REPRESENTÀÇâO E DO CREDENCIÀMENEO
caso,
?.1.O licitante deverá 9e apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o

atravésdeumrepresentante,conosdocumentosqueocredenciamaparticipardesteprocediÍnento
licitatólio.inclusivecompodelesparaformulaçãodeofertasêlancesverbais.câdâIicitante
credenciaráapenasunrep.e.sentantequêseráoúnicoadmitidoaintervilnaafasesdocertame
na foEna prevista neste instr,mento, pàdendo ser substi.tuldo posteriormente po! outro devidanente
credenciado.
7.2. Para o c redenciamento devêrão ser aplesentados os seguintes documentos: sa na forma da Lei,
?.2,1. Tratando-se do rePlesentantê Iegal: o instrumento constitutivo da empre
seus
q uando fo! o cago, devidamente reqistrado no órgão competente, no gual estêjam explessos
investidura;
ta1
de
em
decolrência
ob
rigaçóes
e
assunj-l
po deles para exercer direitos
ou Particula r da quaL
7.2.2,'Iratar,do-se de procurador: a procur aÇão por i.nstnmento público
preÇos, firmar
negocj'ar
lanceg,
vêrbalmênte
Ia!
para
formu
poderes
constem os necessáriog
codos os demais atos
declaraçôes, desistsir ou aPlesentar as raz ões de rêcurso ê praticar
do corlespo ndente instrunento de constituiÇão da empresa,
P ertinentes ao celtane; aconpanhada
dê procuraÇâo
quando for o caso, çÍLlê comprove os Podeles do man dante para a outorga. Na hiPót
!
r.tDôctivo
do
o.8tórLo
aa
a
firoa
racoÍüêcida
sêja partj.cular dêv.rá aar
nto oficial
7.2.3,O representante 1 egal e o plocurador devêrâo identificar-se apregêntando do
que contênha foto.

?.3.Esteg docunentos deveráo ser entregues ao Pregoeiro - antês do inlcio da sessáo pública original, por qualguer processo de cópia autentj.cada por cartório compêtente, peLo Pregoêiro
ou membro da Equipe de Àpoio.
?.4.4 não apresentaÇão ou ainda a incolleÇão insanável de qualquer dos documentos de
cledenciamênto inpedirá a participaÇão ativa do representantê do.licitante no presêntê certame.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o conco!rente. apenas pe!de!á o di!eito a
nanifestar-se nas correspondentes fases do processo Iicitatório. Pala tanto, o Plegoeiro receberá
regularmente do referido concolrente seus envelopês, declaraÇões e outros êlêmêntos neces.gálios
à paÍticipaçâo no certame, desde que aptesentados na forma dêfinida neste lnstlumento.
7.5,No moment.o de abertura da sessáo pública, cada Iicitante, por intermédio do seu leplesentante
devidamente credenciado entrêgará ao Pregoeiro, em separado de qualque! dos envê1opes, a seguinte
etn

documentação:

de Elaboração Indêpendente de Ploposta - Anexo II.
5.2. Declaração dandg ciência de que cumpre plênamente os lequisj.tos de habilitação, conforme
modelo - Ànêxo III; e
7 . 5. 3. ComprovaÇáo de que o licitante se enquadra nos têrmos do Art. 30 da Lei 123/06, se for o
caso. sendo considerado microempresa ou emprêsa de pequeno porte e recêbendo, portanto,
7,
7,

5. 1. DeclaraÇão

tratamento diferenciado e siÍnplificando na fonna definida pela legislação vigente. Tal.
comprovaÇão pode!á ser felta através da aplesentaÇão dê qualquer um dos seguintes docunentos, a
clitério do licitante: a) declaraÇão expressa formalmente assinada por plofisEional da área
contábi1, devidamente habilitado; b) certidão sitnplificada emitida pela junta comercial da sede
do licitante ou equi.valente, na forma da leqislação pertinente. A ausência da referida declaração
ou certidão sinp.lificôda, apenas nestê caso para comprovaÇão do enquadrâmento na forÍna da
IegislaÇão vigentê, náo é suficiente Ínotivo para a inabilitaÇão do Iicitante, apenas pelderá,
durante o presente certaJie, o direito ao tratanento diferenciado e simplificado dlspensado a ME
ou EPP, plevistos na Lei 123106:
7.5.3.1.O Prêgoeiro poderá promover diligência, na forma do Àrt. 43, §3", da Leí 8'666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado nlcroempresa ou
empresa de pequeno Porte.

?.6.Ouando

Documentação forem enviados vi.a postal, a
itens '7.5.7, 1.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresêntada dentro do envelope

os envelopes Ploposta de PreÇos e

documentaçáo relacionada nos
Proposta de Preço§.

8.0.DÀ PROPOSAA DE PRIçOs
8.1.À proposta deve!á ser apresentada en 01(tllna) via, dentro de envelope laclado, contendo as
seguintes indicaÇôês no anvelso:
PREEEITURA MUNICIPÀL DE MOGEIRO

pRoposrÀ DE PREÇos - PREGÃO PRESENCTAÍ.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE
O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREçOS deverá

No. 00008/2021

conter os seguintes

eLeÍnentos:

8.2.proposta elaborada em consonância com as especificaçôes constantes deste instflmento ê seus
elementos - Ànexo I -, ein PaPel tiÍnbrado da enpresa, quando for o caso, assinada por seu
lepresentante legal, contendo no cor!êspondentê item cotado: discriminaÇão, marca e/ou modelo e
outlas caracte!Ísticas se necessário, quantidade e vaLores unitário e total exprêssos em
algarismos.
8.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decihais. IndicaÇão
em contrário está sujêita a corrêção observando-se os sêguintes critérios:
8,3.1,8a1ta de dlgitosr sêrâo aclescj.dos zeros;
8.3.2.Excesso de dlgitos: sendo o prineiro dlgito excedente menor que 5, todo o excesso sêrá
supriÍnido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mâis e os demais itens
excedentes suPrlÍnidos.
8.4.À quantidade mlnima de unidades a se! cotada, por item, não deve!á ser inferior a 100t da
estiÍnativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I. DisposiÇão em contrário
não desclassifica autonaticamente a proposta apenas o respectivo item se!á desconsiderado.
8.5.À Proposta deve!á ser redigida em lÍngua portuguêsa e em moeda nacional, elaborada com
clareza. sem aItêrnativas, rasuras, emendas e/ou êntrelinhas. suas folhas rubricadas e a últina
datada e assinada pelo respongável, com indicaÇeo: do valor total da proPosta em algalismos,
dos prazos de êntrêga ou execução, das condiÇõês de pagamento, da sua validade que não Poderá
ser inferioÍ a 60 dias, e outras infornações e observaÇões pertinentes que o licitante julgar
necessá!i.as.

8,6.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e o valor total, resultado da Ínultlplicação
unitálio pela quantidade, o preço unitário Prevalece!á.
8.7.Fica êstabeLecido quê havendo divêrgência de pleÇos unitários pala um mesmo produto ou
servi-ço, prevalecerá o de menor valor.
8.8-No caso de alteiaÇão necessária da ploPosta feitâ pêlo Pregoeiro e sua EquiPê de Àpoio.
decorrente exclusivamentê dê incorreçÕes na unidade de hedida utilizada, observada a devida
proporcionalldade, bem como na multiplicaÇão e/ou somâ de valorês, prevalecerá o valor corrigido.
8.9,4 não indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condiçôes de pagamento
posiÇôes do
ou de gua validade, ficará subentendido que o licitantê aceitou integralmentê as
aa
referidas
neIê
contidas
portanto,
as
determinaçõês
consideladas
e,
serão
convocatóÍio
ato
êxigências não sendo suficlentê motivo para a dêsclassificâçâo da ploposta.

do preÇo

)

8.10.É facultado ao licitante, aplesentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo oRc, desde
gue esleja devidamente preenchido.
8.11.Nas IicitaÇões para aquisiÇão de mercadorias o partici.pante indicará a origem dos produtos
ofertados, A eventual falta da referida indicaçáo não desclassifica!á o licitantê.
8.12.será desclagsificada a proposta que deixar de atender as disposiçôes deste instrumento '
8.13.Eica facultado ao licitante a apresentaÇão da proposla tâllüán em nldia, ou sêja, em CD ou
PENDRIVE.
9 .o .DÀ EABr&rrÀçÂO
9

.1 .os docunentos necesgários à habilitaÇão dos licitanEes, deverão ser apresentados en 01
ia , dêntro de envefope lacrado, contendo as sêguintes indicaÇÕes no anverao:
PREFEITURÀ MUN]C]PAL DE MOGETRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCTA],
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP'J DO PROPONENTE

o

ENVELOPE DOCUMENTAÇAO

(ulna)

N". ooooE /202r

deverá conter os seguintes elenentos:

9.2. PESSOA JURÍDICA:

9.2.1.Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional de Pêssoa .TurÍdica - CNP,I.
9.2.2.pl.o-va de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede

do

Iicitante.

9.2,3.Àto constitutivo, êstatuto ou contrato social en vigor, devj.damente registrado, em sê
tratando de sociedades conerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, aconPanhado de documentos
de eleiÇão de seus adninistradores. Insclição do ato constitutivo, no caso de gociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exelclcio. Decreto dê autorizaÇão, em se tratando de êmpresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de legistro ou autorizaÇão pala
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade aagih o exigir. Registro
comercial, no caso de enpresa individual. Estas exigências náo se aplicam ao licitante que,
quando dâ etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forÍna legular nos termos
do presente inst.rumênto convocatólio, a referj-da docuhentação solicitada neate subitên.
9.2.4.BaIanÇo patrimonial e demonstraÇÕes contábeis do últino exerc!cio social, já exigÍvels e
apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, ben como âpresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerramento,
asainados po! profissional habilitado ê devidamente registrados na junta conerciâI competente,
vedada a sua substituiÇão por balancetes ou balanÇos provisórios, Tratando-se de empresa
seu
constituida há menos de um ano, ou aqueLa que ainda não tenha rêalizado o fechamento do por
primeiro âno de existência no prazo legal, poderá apregêntar o BâIaço de À.bêrtula assinado
profissional habllitado e devidamente registlado na junta conerciaL competente.
9.2 . 5. Regularidade para com a Eazenda Federal - Celtidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tlibutos Eederais e à Dlvida Ativa da Unlão.
9.2.6.Certidões neqativas das Eazendas Estadual e Municipal da sedê do licitante, ou outro
equivafênte, na forma da Iei.
9. 2.7 . Cornprovação de legularidade relatj.va ao Fundo de Garantia Por Tempo de serviÇo - EGTS,
upr"""ntundo o respecti;o Certificado de Regularidade fornecida peLa Caixa EconÔmica Federal. a
9.Z.8.prova de inexistência de débitos inadilPlidos perante a .lustiÇa do TrabaLho, mediante
apresentaÇão de certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título vII-À da
cãnsolidafao das Leis do Tr;ba]ho, aProvada pelo DecreEo-Lei no 5'452, de 1" de mâio de 1943'
9. 2 . 9. Oeciaração do licitante: de cump!iÍnento do disposto no Art. ?o, rnciso xxxrrr, da
constituiÇão Eederal - Att. 21 , Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivoe
no que diz respeito à participaÇão na licitaÇão; e de submete!-se a todas as c1áusulas
condiçÕes do presente iD5tlunento convocatório, conforme modelo - Anexo II'
9.2.1ô.Certidão negativa de falência ou concordata expedida pel-o distribuidôr da sede do
licitante, no rnáxino 3O (trinta) dias da data prevista para abeltura das PloPostas'
9.2.11,ComprovaÇão de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade iguaL ou
assetnelhadà ao objeto da IicitaÇão, feita at.avés de atestado fornecido po! pessoa Jurldica de
direito público ou Privado.
9.2.12.a1vará de localização e funcionamento e/ou declaraçáo da Plefeitura do loca1 da sede da
EirlÍla, informando gue a Íresma funciona no endeleÇo mencionado nos docrmentos'
9.3.Os documentos dê Habilitação dêverão sêr organizados na ordem dêscrlta neste instrumento,
precedidos por un lndice correspondênte, podendo ser aplesentados êm original, por qualquer
|.o"a""o de cópi.a autenticada po! cartólio competente, pelo Pregoeiro ou rnembro da Equipe de
Àpoio ou publi;ação en órgão da imprensa oficlal, quando for o câso. Estando perfeitamentê
Iàglveis, sem conter botrôes, lasuÍas, ehendas ou entrêIinhas, dentro do Plazo dê validade,quee
en;errados em envelope devidamênte lacrado e indevassávêI. Por ser apenas uma formalidade
visa facilitar o§ trabalhos, a ausência do referido lndice não inabilitará o Licitante.
9.4 .A falta de qualqu er documênto exigj.do, o seu vêncinento, a ausência das cóPias devidamente
autenticadas ou das vj.as olig inais para autenticaÇão Pelo Pregoeiro ou meÍülo da Equipe dê Apoio
ou da publicaÇão em ólgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitaçâo fora
ouando o documento fo!
do envelope específico, tornará o rêspectivo Iicitante inabilitado. rônicos
correspondentes.
e
enderêços
nos
comprovada
será
l-egalj-dade
obtido via Ínternet Sua
Poderá ser utilizada, a critérj-o do Pregoeiro, a documêntaÇão cadast a I de fornêcedor, constante
I

d.-

dos arqulvos do ORC, para comprovação da autenticidade de eLementos apresentados pelo
quando for o caso.
10

.O.

licitante,

DO CRIIÉRIO PÀA.f, .I'IÉÀTíENTO

inicial das propostas para identificaÇão de quais irão pasgar a fase de lances
verbais e na clasgificação finaI, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instlumento convocatório, sêrá considerado o critério de menor pEeço apresentado para o
10.1.Na seleçáo

cor!êspondente item.
10.2.Eavendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
disposto no Art, 30, §2o, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances verbais,
ae fará através dê gorteio.
10.3.Na presente licitaÇão - fasê de lances -, será assegurada como clitério de desempate,
pleferência de contlataçâo pala as mj.croenprêsas e emplesas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instnmento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas
situações en que as propostas apresentadas pelas microempresas e enpresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 05t (cinco por cento) superioles ao melhor preÇo.
1o,s.ocorrêndo a situaçáo de enpate - fase de Iances - confodne acima definida, procede!-ae-á
da seguinte forma:
10.5.1.4 nicroempresa ou empresa de pequeno polte mais bem classificada será convocada para
apresêntar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de pleclusão
10,5.2.Náo ocorlendo a contrataÇão da microempresa ou eÍnpresa de pequeno portê, na forma do iten
anEerio!, se!ão convocadas as demais renanescentes que po! vêntula se enquadrem na gituaÇâo de
empate acina definida, na ordem de classificação, para exe!c1cj.o do mesrno direit.o;
10.5.3.No caso de equivalência de valores aplesentados pelas tnicroêmpresas e empresas de pequeno
porte que se eDcontrem no intervalo estabelecido como situaÇão de empate, será realizado sorteio
entre elas para que se ide[tifiquê aquela gue primeiro pode!á apresentar nelhor oferta.
10.6.Na hipótese de nâo-contrataÇáo nos termos aciltra prewistos, em que foi obselvada a situaÇão
de empate e assegurado o tratanento diferencj.ado a tnicroempresa e enpresa de pequeno porte, o
objeto llcitado sêrá adjudicado em favor da proposta originalmente vêncêdora do cêltêmê.
10.7.À situaÇão de enpate - fase de lances -, na fonua acirna definida, somente se aplicará
quando a nelhor oferta inicial náo tiver sido apresentada por microenpresa ou empresa de pequeno

porte.

11.0.DÀ

ORDEIÚ DOS IR,ABÀI.EOS

11,l.para o recêbimento dos ênve-Iopes e inÍcio dos tlabalhos será observada uma tolerância dê
15 (quinze) rninutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Dec1arada aberta à sessão pública pelo Plegoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Sonente partj.cipará ativamente da reunião um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida po! gualquer pessoa que sê interessar'
11.3.O não comparecinento do representante de qualquer dos licitantês não inpedi!á a efetivação
da reunião, sendo que, a simples participação neste certErme implica na total aceitaÇão dê todas
as condiÇõês êstabeLecidas neste Instrumento convocatório e sêus anexos.
11.4.En nenhuna hipótese sêrá concedido plazo pala a apresentaçâo de documêntaÇáo e/ou

substituiÇão dos envelopes ou de gualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada
ao EecebimenEo das proposEas de preços.
11.5.O pregoeiro receberá de cada representante os envelopes ProPosta de Preços e Docl.unentação
e a declaraÇão, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre pLenanênte os
requisitos de habilitaÇão.
11. 6. posteriornente abrirá os envelopes Propostas de Pleços, ru.bricará o seu contêúdo juntamente
com a sua Equj.pe de Apoio, conferj.ndo-as quanto à validade e cunprimento das exigências
constantes no instnmento convocatório e solicitará dos licitantes que exaÍnineh a docunentação
neles contidas,
11.7.progsegulndo oE trabalhog, o Pregoeiro analisará os documentos e as obselvaÇões Polventura
formuladas felos licitante5, dando-fhes cíência, em seguida, da classificaÇão inicial, lndicando
a proposta de menor preço ê aquelas em vaLores suceggj.vos e superiores em até dez por cento,
relativamente à de neno! valor, para cada itqn cotado. Entletanto, se assin juLga! necessário,
poderá divulgar o resultado numa nova rêuniáo.
11.8.Náo havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condiÇÕes acitna definidas,
se!ão classificadas as melholes plopostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer gue
sejam os preÇos ofêrecidos.
11.9.Etn seguida, será dado iniclo à etapa de apresentaÇão de lances verbais pefos reprêsentantes
dos licitanteg inj.cialmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valorês distintos ê decrescêntes, a partir do autor da ploposta de maior preÇo. Serão realizadas
tantas rodadas dê lances verbais quantas se fizerem necêssárias. Esta etaPa podê!á ser
intelrompida, matcando-se uma nova sessão públ1ca para continuidade dos trabalhoa, a critério
do Preqoeiro.
11.1O.Neo sê!ão aceitos Lanceg com valores irrisórios, incompativeis com o valo! orÇado, e
deverão ser efetuados êm unidade monetália nacional. À desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pelo pregoêiro, implica!á na êxclusão do Iicitantê aPenas da eEapa de lanceg
verbais para o corrêspondentê itêm cotado ê na manutenÇâo do último Prêço apresentado, para
efeito de classificaÇão final da s Propostas.
Ll,. 11, Declarada encerrada a etap a coÍnpetitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
vadamente a
acêitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valo!, decidindo
respeito.

11.12.Sendo aceitáveL a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a docunentaÇão
de habilitaÇão somente do licitante quê a tiver forrnulado, para confirmaÇáo das suas condiçõês
habilitatórias, Constatado o atendimento pleno das exlgências fixadas no instrwneneo
convocatório, o l-icitante será declalado vencedor, sendo-Ihe adjudicado o respectivo item,
objeto desle certame, apóg o transcurso da competente fase recursaf, quando fo! o caso.
11.13,se a oferta não for aceitável ou se o licitante náo atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classifj.cação, verificando a sua
aceit.abilidade e procedendo à habilitação do proponente. e assüri sucessivahente, até a apuraÇão
de uma proposta que atenda as disposiÇôes do instrumento convocatório.
11.14.Da reunj.âo lavrar-se-á Ata ci rcunstanciada, na qual serão regj.stradas todas as ocorrências
e que, ao fj.nal, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes,
1L.15.tur decorrência da Lei Complênentar 123l06, a comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempregas e enpresas de pequeno porte gomente será exigida para efeito de
assinatula do contlato, observando-se o segui.nte procedimento:
11.15,1.4s microempresag e empresas de pequeno porte, por ocasião da participaÇão nesta
Iicitaçâo, deverão apresentar toda a docunentação exigida para comprovaÇáo de regufaridade
fiscal e trabalhista, dênt!e os docunentos enumerados nesce instrumento para efeito de
Habj-litação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restriÇão;
11.15.2.Havêndo alguna restrição na comprovação da regtrlaridade fiscal e trabalhista, se!á
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termg inicial colresponderá ao nomento em que
o licitante fo! declalado vencedor, prorrogáveis por igual perlodo, a critério do ORC, para a
regularizaÇão da documentaÇão, pagamênto ou parcelamento do débito. e emissão da evêntuais
certidões neqativas ou positivas com efeito de cerlidão negativai
11.15.3.A não-regularizaÇáo da docunentaÇão, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contrataÇão, sem prejuÍzo das sanções previstas no Art. 81, da Lêi 8.566/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitanEes renanegcenteg, na oldem de classifi.caÇão, para assinatura
do contrato, ou revoga! a LicitaÇão.
11.16.os docunentos apresentados pelos licitantes no Credenciahento e os elementos conatantes
dos envelopes Proposta de PleÇos e Documentação que folem abertos, serão letidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Docunentação, ainda laclado, do
licitante desclassificado ou que não logrou êxito na eEapa competitiva que não for retirado por
seu replesentante legal no prazo de 60 (sessenta) dlas consecutivos da data de honologação do
plesente certane, será sumariamente destruldo.
12.O.DO CRrlÉRrO DE ÀCEtrÀBrLnÀDE DE PR!çOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado no Ànexo I
- Termo de Referência - EspecificaÇões, na coluna código:
12.1.1.Com indlcios que conduzam a rrma presunÇão reLativa de inexequibi lidade, pelo clitério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇáo, não sendo posslvel a imedj-ata
confirmaÇão, pode!á ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para conprovar a viabilidade dos preços,
conforÍne par&netros do mesno Àrt. 48, rr, sob pena de desconsideraÇão do iten.
12.2.Satienta-se que tais ocorrências não desclassificam autonaticamente a proposta, quando fo!

o caso, apenas o item corlesPondente.
13.0.DOs

RECT R§OS

13.1.DecIalado o vencedor, quatquer licitante poderá manifestar iÍnediata e motivadamente a
intenção de recolrer, observando-se o disposto no Àrt' 4o, Inciso XVIII, da Lei 10'520,/02.
13.2.o acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetlveia de
aproveitamento,
13.3.À falta de Ínanj.festação inediata e notivada do IÍcitante impoltará a decadência do direito
de recurso e a adjudicaÇão do objeEo da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a âucoridade guperior do ORC fará a adjudicaÇáo do objêto da
Iicitação ao proponente vencedor.
13.5.0 recurso será dirigido à autolidade superio! do ORC, por inteEnédio do Pregoeiro, devêndo
sêr plotocolizado o original. nog horários nornaig de expediente das 08r00 as 12:00 horas,
exclusivamente no seguinte endereÇo: Av. Presidente \loáo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
la. o.DÀ EON{O!pGÀÇ.ãO E ÀD,rt DICÀÇÃO
14,1.concIuÍdo a fasê competitiva, ordenada às propostag aplesentadas, analisada a docunentaÇão
de habilitaÇão e observados os recursos porventura interpostos na forma da fegislação vigente,
o pregoeiro emitira rela!ório conclusivo dos tsrabafhos desenvoLvidoa no certame, remêtêndo-o a
autoridade superior do ORC, Juntamente con os elenentos constitutivos do plocesso. necessários
à Adjudicação e Homologação da respectiva lj.citação, quando for o caso.
14.2.À autoxidade superior do oRc poderá, no entanto, tendo em vista senpre a defesa dos
intetesses do ORC, discordar e deixar dê homologar, total ou parcialmente, o resultado
aprêsêntado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Llcitação, desde que apresente a devida
fundamentaÇão exigida pela tegislâÇão vigente, resguardados os direi.tos dos ]icitanEes.
15.0.DO CONTRÀIO
15.1.Àpós a homologaÇão pela autoridade supelior do ORC, o adjudicatárj.o será convocado para,
dentro do ptâzo de 05 (ctnco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado eln confornidade com as modalidades pelmitidas
pela Lei 8,666/93t podendo o mesmo sofrer alterações nos ternos deflnidos pela r erida norma.

15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o lj.citante perdêrá todos os dileitos que porventura tenha obtido corno
vencedor da licitaçáo.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor neo comparecêr para assinatura do contrato
no prazo e condiÇÕes egtabefecj.dos, convocar os Iicitantes lenanescentes, na orden de
c.l-assificaçâo e sucesgivamente, para fazê-Io em igruâI prazo do Licitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualÍnente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ger
alterado con a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
parteg, nos casos plevistos no Alt. 65 e sêrá rescj.ndido, de pleno direito, conforme o disPogto
nos À!ts. 7'l ,'18 e 79, t.odos da Lei 8.666,/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiÇóes contraLuais, os acréscimos ou
suplessôes que se fizerem nas conpras, até o respectivo limitê fixado no Art. 65, § 1' da Lei
8.666/93. Nenhum ac!éscimo ou suplessão poderá êxceder o limj-te estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acoldo celebrado entre os contratantes.
16. O.DA§ !rÀNçóE8 ÀDMnrI grRArryÀg

16.L.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nâo ceLebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar docrmenEaÇão falsa exigida para o certahe, ensejar o
letardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÇão
do contraEo, comportar-se de Ínodo inidôneo, declara! infoíflaÇões falsas ou cometer fraude figcal,
garantido o direito à anpla defesa, ficará inpedido de licitar e contratar com a União, EsEados,
Distrito FederaL ou MunicÍpj.os e. será descrêdênciado do Sistema de Cadastramento Unifj.cado de
Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantês mantidos por Estados, Distrito
Eederal ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, seÍn prejuÍzo das multas plevistas
neste Edital e das demais comj.naÇôes Legais.
16.2.À recusa injugta en deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e prêceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a p!évia defesa, às seguintês penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87,
da Lei 8.666,/93: a - adveltência; b - rnulta de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - nulta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçáo
total ou parcial do contratoi d - s imultaneamente, qualquer das pênalidades cablveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70.520/02.
16.3,se o valo! da multa ou indenizaÇão dêvida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicação ao contratado, será automaticamente descontado da prj.Íneira parcela do
pagamento a que o Contratado vj.er a fazêr jus, acrescj.do de juros moratórios de 1t (rtln pgr
cento) ao mês, ou, quando for o caso. cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicaÇão de quaigquer das penalidades prêvistas, reallza!-se-á comunicaÇão escrlta
ao contlatado, e publicado na implensa oficial, êxcluídas as penalidades de advertência e nulta
de mora quando for o caso, constando o fundamênto legal da puniÇão, informando ainda que o fato

será regj.strado e publicado no cadastro correspondente.

1?.0.DÀ COMpROITÀçÃO DE EECUÇÀO E nECEBII{ENTO DO OB,rErO
17.1.Executada a plesente contrataÇão e obselvadas as condições de adj-nplenento das obrigaçÕes
pactuadas, os plocedinentos e prazos para rêcêber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, à disposiÇóes dos Arts. 73 a ?6, da Lei 8.666,/93.
18.O.DO

PÀGÀtCtrTO

18.1.O pagamento se!á realizado nedj-ante procêsso regular e em observância às norÍEs e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte manej.ra: Para ocolrer no prazo de trinta diâs,

contados do perlodo de adinplemenEo.
18.2.O desedlolso máximo do período, náo será superio! ao valor do lespect.ivo adimplemenEo, de
acoldo com o cronograna aprovado, quando fo! o caso, e sempre em conformidade con a
disponibilidade de reculsos flnanceiros.
18.3.Nenhum valor se!á pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigação
financeira que lhe for itnposta, em virtude de penalidadê ou inadimptência, a qual poderá sêr
compensada coÍn o pagarnento pendente, sem que isso gele direito a acréscimo de qualquer natureza'
18.4.Nos casos de eventuais atlasos de pagamento nos ternos deste j.nstrumento, e desde que o
Contratado náo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será adnitida a cohpensaÇão
financeira, devida desde a data lj.mite f.ixada para o pagamênto até a data corresPondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moraEórios dêvidos eÍn razão do atraso no pagamento

serão calculados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x vP x I, onde: EM = encargos
moratóriosi N = número de dias entre a data prêvista para o pagamênto e a do efetivo pagamento;
vp - valor da parcela a ser paga; e f = Índice de compensaÇão financeira, assim apulado: I (1'X + 1OO) + 365, sendo TX = percentuat do IPCA-IBGE acumulado nos últi.mos doze mesês ou, na
sua falta, rxn novo 1ndlce adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
lndice estabêIec1do para a compensaÇão financêira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa nais ser utillzado, será adotado, em substituição, o que vier a ser deterrnj.nado pela
Iêgislação então em vigor.
19. 0. DO REÀ.rUgIÀtlENEO

19.1.os preÇos contratados 9ão fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'
19.2.Dêntro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesna proporÇão da variaÇáo verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tonando-se por base o mês de apresentaÇão da resP ectiva proposta,
de.
êxclusivamêntê para as obrigâçôes iniciadas e concluldas após a ocor!ência da anual

19.3.Nos leajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de un ano se!á contado a partir
dos efeitos financeiros do úItimo leajuste.
19.4.No caso de atraso ou náo divulgaÇão do Índice de reajustamenlo, o Contlatante pagará ao
Contratado a importâncj.a calculada pela ú1tima variaçáo conhecida, liquidando a difêrenÇa
corlespondente tâo logo seja divulgado o lndlce definitivo. Eica o Contratado obrlgado a
apresenlar memória de cáIcu1o referente ao reajustanento de preÇos do valor remanescente, senpre
que êste ocorrer.
19.5,Nas aferiÇôes finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo,
19,6.Caso o lndice estabeLecido para reajustamento venha a ser extiDto ou de qualquer forna não
possa Ínais ser utilizado, sêrá adotado, eÍn substituição, o que vier a sel determinado pela
legislaÇào então em vigor,
19.7.Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para rêajustamento do preço do valo! renanêscêntê, por meio de termo aditivo.
19.8,o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
20. O.DÀS DrsPOsrçõE8 GARÀIS

20.1.Náo será devida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou apresentação de documentaçáo lelativa
ao certane, qualquer tipo de indenizaÇáo.
20.2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que credenciada por procuraÇâo legal, poderá representar nais
de uIna Licitante.
20.3.4 prêsente licitaÇão somente poderá vir a se! revogada por razões de interesse público
decorrente de fat.o superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
i.Iegalidadê, de oflcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devLdanente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstag para a realizaÇão dos eventos da presente licitação sejam declaradas
feriado e não havendo ratificaÇáo da convocaÇão, ficam transferldos autohaticanente para o
primeilo dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriornente previstos.
20.5.o oRc por conveniência administrativa ou Eécnica, se reserva no direito de palalisar a
qualgue! tempo a execução da contrataçáo, cientificando dêvidamente o Contratado.
20.6.Decairá do direito de impugnar pelante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele

que, tendo-o aceitado seln objeÇão, venha a apresentar, depois do julganento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótêse em que EaL comunicado não te!á efeito de lecurso.
20.7.Nos valoles apresentados pe]os licitantes, já deverão estar incluídos os custos con
aquisiÇão de material, rnão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outroa que venham a
incidir soble os lespectivos preços.
2O.8.As dúvidas surgidas após a apresentaçeo das propostas e os casos onissos nêste instrunento,
ficarão única e êxclusivamente sujêitos a j.nterpletação do Plegoeiro, sendo facultada ao mesmo
ou a autolidade superior do oRc, em qualquer fase da licitaÇão, a PromoÇão de diligência
destinada a esclarecer ou a complêmêntar a j.nstruÇão do processo.
20.9.Para dj-rj.mj.r controvélsias decoEentes deste certane, excluldo qualque! outro, o foro
conpeEente é o da comarca de Itabaiana.
Mogeiro

PB,

15

Janeiro de

FIÂVIANO CLEBSON ARÀ ,fo

Prego

ro ofi.cial

2021

t?
ESIÀDO DÀ PÀRÀÍBA
PRETEITT'RÀ MT'§TCIPÀ! DE I.OGEIBO

co'fisgÀo
A}IEXO

pEBMÀITENTE DE

útctrÀçÃo

pnscÃo pREgeNcràr No oooog/2021

I

TERMO DE REFERÊNCIA

-

EsPEcrFrcAÇÕEs

1.0.DO OBJEfO

1.1,Constitui objeto desta licitaÇão:

coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PA8Ã FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERÀL

EM GARRAFÃO DE 2OL E BOTI.]ÁO DE GÁS 13KG, MEDIÀNTE A SOLICITAÇÀO PERÍODICA PARÀ

DIVERSÀS

SECRETARIÀS DESIE MUNICIPIO.

.,fusrrFrcÀTnrÀ
2.1.Considelando as necessidades do ORC, ten o prêsente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necêssários para viabilizar a contrataÇão em tefa. Âs
características e especificaÇões do objeto ora Iicitado são:

2.0

côrco

DI

ilo

1

2

OTIJÀO

MINERAI CO},' 20 I,]TROS

DE

DE

I,IOUEFEITO DE PETRÓI,EO {RECÀRGÀ) 13KG

UNIDÀDE J' QI'ÀIITIDÀDE
UND
UND

600 0
150 0

3. O.OBR!eÀçõES DO CONÍRA!ÀDO
3 . 1. Responsabilizar-se por todos

os ônus e obrigações concernêntes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária e tlabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perantê seus folnecedorês ou terceiros êm razão da execução do obieto contralado '
3.2,Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que aPresentarem

alterações, de!êriorações, impêrfêiçôes ou quâisquêr irregularidadês disclepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, aindâ que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.3,Não transferir a outrem, no lodo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediantê prévia
e expressa autorizaÇão do contratantê.
3.4,Mante!, durante a vigência do contÍato ou outros instrunentos hábêis, em compatibilidade
com as obrigaÇõês assunidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no
respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os docutentos necessário§, sempre
que solicitado.
3.5.Emitir Nota Eiscal correspondente à sêde ou fi-Iial da empresa guê apresentou a documentaÇão
na fase de habilitaÇáo.
3,6.Executar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrandosê, riqorosamente, dentro dos preceitos legais, norÍnas e especificaÇões técnicas
corresPondentes

.

/!.O.DO CRIúRIO DE ACEITÀBILTDÀDE DE

PREçOg

4.1.Havendo ploposta ou lance vencedor com vafor para o rêsPectivo itêm relacionado acima, na
co.Iuna código:
4.1.1.Con indlcios que conduzam a uma presunção relativa dê inexequibilidade, pêlo clltério
dêfinido no À!t. 48, II, da Lêi 8,666/93t em ta1 situaÇáo, não sendo possível a imediata
confirmaÇão. poderá ser dada ao l-icitante a oportunidade de demonstrar a .sua exêquibilidadê,
sendo-Ihe facultado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços,
conforne parâretros do mêsmo A!t. 48, If, sob pena de desconsideração do item.
4.2,Saliênta-se que tais ocorrências náo desclassificam autonaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
4.3,os lancês verbais sêrão efetuados em unidade monetária nacionaf.
5.0.I@DELO DÀ

PROPOSTÀ

5.1.É parte inteqrante deste ferrno de Referência o modelo de proposta de preços correspondente,
podêndo o licitante aprêsêntar a sua proposta no próprio modelo folnecido, desde quê sej a
devidamente preenchido, conforme facul-ta o instnmento convocatório - AÍrexo 01

GILVAN FERRETRÀ DE LIMA
SECRETÁRIO

r-'

ESTÀDO DÀ

PRETEIIORÀ MT'IÍICIPÀ! DE I.DGEIRO

coÍIssÂo
À}IEXO 01 ÂO IEB!{O DE REEtsRÉNCtÀ
PREGÃO PRESENCIAI

N'

-

PtBI'IANENTE DE LtCtrÀçÃO

PROPOSTÀ

OOOOE/2021

PROPOSTÀ
aEF.:

pREGÀO PAESENCTÀI

N" 00008/2021

oBJETo: CoNTB.ATAÇÃo DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRÀEÁO DE 2OL E BOTI.,ÃO
DE GÁS 13KG, I.IEDIÀNTE A SOLICITAÇÃO PERIODICA PÀRÀ DIVERSAS SECRETÀRIAS OESTE MUNICIPIO.
PROPONENTE:

Prezados senhores,
Nos termos da

ficitaçáo

em

ePÍgrafe, aplesentanos proposta conformê abaixo:
ulÍrDtD!

DrscaIlÍIlnçÀo

@

DE ÀGgÀ MINESÀI COM

1

I

2

DE

LÍOOEFEITO

(RECÀRGA) ].3I(G

VALOR TOTAL DÀ PROPOSTA

20

UND

I,ITROS

I'ND

DE

QUTNTIDÀDE

ERIçO

UÍIT. PB!@

TOErÍ.

600
15 00

I

-

R§

- Item 5.0:
- Item 18.0:
VALIDÀDE DA PROPOSTÀ - Item 8'0:
PBÀZO

PAGÀMENTO

de

de

Responsáve1

CNP.J

0,

FOLHA 01l 02

.r
ienelae
I4'NICIPÀI DI I.OGEIRO
co,trgsÃo eERIIAITENEE or r.rcrreçâo
ESEÀDO DÀ

PREFZITT'BÀ

ÀNaxo

rr -

pREcÃo pREglNcrAr, No 0000a/2021

MoDELos DE DECIÀRÀÇÕES

REF.:

PREGÃO PRESENCIAI

N.

OOOOS/2021

PREFEITURÀ MUNICI PÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE

CNPJ

1 0

- DECLÀRÀÇÃO dê crmprimento do disposto no Àrt. 7o, Inciso xxxlrr, da cF
da Lei 8.666/93.

Àrt. 27, IncÍso

o ploponente acima qualificado, sob penas da Lei ê em acatamento ao disposto no Art, 7ó inciso
)«xÍII da Constit.uição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não Possuir en seu
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
pêrigoso e neln menores dê dezesseis anos, êm qualquer trabalhoi podêndo êxistir menores dê
quatorze anos na condiÇão de aprendiz na forma da legiglaÇão viqente.

2.0 -

DECIÀRAÇÃO

licitaÇão.

de superveniência de fato impeditivo no que diz resPeito

a

participação

na

conforme exigência conEida na Lei 8.666/93, À!t. 32, 52o, o proponente acima gualificado, decrara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz lespeito à habifitaçáo/participação
na plesente licitação, náo ae encontrando en concordata ou estado falimenta!, estando ciente da
obrigatoriedade de informa! ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar soflendo
penal.j.dade de declaraÇão de idoneidade no âmbito da administ.ração FederaL, Estadual, Municlpal
ou do Distrito Federal, arcando ci.vif e criminalrnente pela presente afirmação.

3.0 -

DECIÀ.RÀÇÃO

de submeter-se a todas as cláusulas e condiÇõês do correspondentê instrumento

convocatóri.o.

qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as c1áusulas
respectivo instrumento convocatório e submetêr-se as condiÇões nele estipufadas.

o proponente

acj.ma

Local ê Data.

NOME

/ÀSS INATURÀ/CÀRGO

Representante legal do proPonente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECI,ÀRÀÇÕES DEVERÃO SER ELABORÃDÀS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO

LICITANTE,

OUÀNDO EOR

O

CASO

í,

do

FOLHA 02l02

REF.:

PREGÃO PRESENCIAL

N"

OOOOS/2021

PREFEITURÀ MUNICTPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN

P.]:

4.0

DECIÁRÀÇÃo

dê êIabolação independenEe de proposta.

(identificaÇão completa do representante do Iicitante) , como representante devldamente
consEituÍdo dê (idêntificaçáo compLeta do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(Ilcitante/consórcio), para fins do disposto no iten ?.5.1. do Edita1 do Pregão Presencial no
00008/202L, declara, sob as penas da 1ei, en especial o aI.t. 299 do código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n' 00008/2021 foi elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da ploposta não foi, no t.odo ou êm Parte,
direta o indiretamênte, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Plesencial no 00008/2021, por qualquer neio ou por qualquer pessoa;
b) a intenÇão de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregáo Presencial no
OOOOS/202f não foi informada, discutida ou recebida dê qualquer outro partici-pante potencial ou
de fato do Pregão Presencial no 00008/2021, por qualque! meio ou por qualque! pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquêr Pessoa, influi! na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregâo Presencial n" 00008/2027 quanto a participar
ou não da referida IicitaÇão;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para particlpar do Pregão Presencial no 00008/2021
náo será, no todo ou em parte, direta ou indirêtamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial Do 00008/2021 antes da adjudicaÇão
do objeto da referj.da LicitaÇão;

e) que o conteúdo da ploposta aplesentada para parEicipação do Pregão Plesencial io OOOOE/202f
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretanente, discutido ou recebido de quafquer
integrante da Prefeitula Municj.pal de Mogeiro antes da abertula oficial das propostasi e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta dêclaraÇão e que detéÍn plenos
e informaçÕes para fiEná-Ia.

poderes

Local e Data.

NOME

/ASS ]NATIBÀ/CÀRGO

Representante legal do Proponente

OBSERVAÇÃO:

AS

DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBBÀDO DO

LICITÃNTE,

QUANDO FOR

o

CÀso.

j

'...

'ESÍÂDO DÀ PÀR,ATBÀ

PBEFIITI'RÀ T4'NICIPÀ! DE }O@IRO
COMTSSÃO PEB!{ANENTE DE I,ICIÍAçÃO

ÀNEXO

TII -

PBEGÁ,O

PRESENC!À!

N"

OOOO8,/2021

MODELOS DA DECLABÀÇÃO DE REGUIÀRIDÀDE

REF.:

PREGÃO PRESENCIAI

N"

-

TABIL]TÀÇÃO

OOOOS/2021

PREFEITURÀ MUNICIPA], DE MOGEIRO

PROPONENTE

CNPJ

1.0 10.520

DECÍÀRAÇÃO DE REGUIÀRIDADE

para habilitaÇão previsto no A!t'

40, Inciso VII'

da Lei

/02.

Oproponenteacinagualificado,declara,emconfornidadecomodispostonoA!t'4o'IncisoVII'
daLei10.52olo2,queestáaptoacurnprirplenamentetodososrequisitosdehabilj.EaÇãoexigidos
no respectivo insErunento cónvocatório que rege o certame acina indicado'
Local ê Data.

NOME

/ASS INÀTU RÀ/CARGO

Representante legal do proponente '

OBSERVAÇÃO:

íó"ôiÃüéÀo

PoR o cAso.
DEVEú sER EÍ,ABoRÀDÀ EM pÀpEL rIMBBÀDO Do LrcrrANrE' ouANDo

*
ESEÀDO DÀ

PR'FEITI'RÀ I'I'NICIPÀI, DE !@GEINO
COMI9SÂO PER!,BNENÍE DE'.ICITÀçÃO

ÀNr.xo

w -

PBEGÃO PRESENC!À!

No 0000e/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

coNrRÀlo

N": " "/"

'

-cPt'
TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE
., PARA EORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
MOGEIRO E
]NSTRUMENTO

NÀ

FORI"ÍÂ

ABÀIXO:

Pelopresenteinstrumentoparticulardecontrato,deunladoPrefeituraMunicipa].deMogêiroÀv.P!êsidenteJoãoPessoa,4?-centro_Mogeiro.PB,CNPJno08.866.501/0001-67,nêsteato
casado' Eimpresari o' residente e
i"prà"..rt.a" pelo Prefeito Antonj.o José Ferreira, Brasileiro'
. PB, cPF no 840.199'644-91,
.
Mogeiro
RuIaI
Area
138
cina,
de
Pintado
domj-ciliado na sitio
e do outro lado
CONTRÀTÀNTE'
simplesmente
CarEeira de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravantê
ato
rePresentado
neste
n'
CNP'I
''
',
por .... residente ê dotniciliado Dê ..'.r
cartêira de Identidade lro . . . ., dolavante simplesnênte CoNTRÀTADO,e decidiram
CPF no .,
qual
regerá pelas cláusulas condiÇões
as partes conEratantes assina! o presente contrato, o
seguinteg:
crÁrrsúÍ.À

-

PRTMETRÀ

Dos rInD.'MENEos

sê

:

plocessada nos
Este contrato decorre da licitação modalidade Plegão Presencial n" 00008,/2021,
termosdaLeiFederaln"lo.52o,delTdeJulhode2oo2esubsidialiamenteaLeiFederalno
de 14 de DezeÍüro de 2006; Decreto
8.666, de 21 de Junho a. ig93; Lei cornplementar n" L23'
as altelaÇôes
Municipa] n" 016, dê 10 de Novembro de 20ô6; e legislação pertlnênte' consideradas
posteriorês das referidas normas '
CIátrgUI.A SEGT'NDÀ

-

DO OBJEM:

o presente contrato a"* por1bl.ao,
cÀRRApÃo DE 2OL E BoTIJÀo DE àÀÉ
DESTE MUNÍCIPIO.

El'í
CoNTRÀTÀÇÃO DE--EMPRESA PARA FORNECTMENTO DE ÁGÚA MrNERÀL

r:xe,

MEDÍANTE

A soLIcITAÇÃo PERIODÍqA PAnÀ DIVERSÀg SEçRETARIAS

O fornecimento deverá ser executado ligorosanentê de
i.nstlumento, ploposta aPresentada, especificações
00008/2021
ii"itaçao rnodatidàae Pregão Presenciat n' do
Plesentê
esses çlue ficam fazendo partes intêgrantes
será realizado na forma palcelada'

- DO I/ÀI.OB E PBEÇO§:
valor total deste contrato, a base do preço proposto, é dê

CIÁUSUÀ ÍERCEIRÀ
O

acoldo com as condiÇões expressas neste
técnicas corrêspondentes, processo de
e instruções do Contratante, documentose
contrato, independênte de transcriçáo;

R§

ARIÀ - Do REÀ.rrgrÀÀrlNTo:
cúusl,r.A Qt
-"o"ttatados
são fj.xos e irreajustáveis no prâzo de lm ano'
õ" piàço"
preÇos poderáo
Jã contrato e mediante solicitaÇáo do contratado' os
vigencia
prazo
de
Dentro do
no rPcÀverificada
variaÇão
da
proporÇão
j.nterregino
nesma
na
ano,
de
u,n
sofrer reajuste após o
êxclusivamente
proposta,
respectiva
ÍBGE acumurado, tomando-se fo.ia"" o mês de apresentação da
da anualidade '
pãrã ."1rirg"iões iniciadas e concruídas após a ocorrência de
um ano será contado a parti! dos
mínimo
interregno
o
ao
Plimeiro,
Nos reajustes subsequêntes
efeitos financeiros do úItiÍno reajustê'
o contratante paga!á ao contratado
No caso de atlaso ou nao aio"iqa;â; ao lndicê de reajustamenEo,
a dj.fêrenÇa correspondente
Iiquidando
conhàcida,
a importância calculada p.f"",liii^" variaçãoEica
a apresental memória de
obligado
contralaào
o
dêfÍnitivo.
rnaice
tào Iogo seja divulgado o
quê este ocorrer'
semPle
rêmanegcente,
.ái",_,1á ."rá.arrte ao reajustamento de preÇos do valo! será' obrigatoriamente o definitivo'
para
reajuste
' forma não possa
Nas aferiÇÕes finais, o i,,ái""-"tiri'"ào
realusea.ánto venha a ser extinto ou de qualquer pela
caso o indice estabelecido lÁ
legj.slaÇão
deterninado
mais se! utilizado. será ad'otado, e-rn substituição, o que vier a sêr
então em vlgor
substituto, as paltes elegêrão novo índicê
Na ausência de Prevlsão lêgal quan to ao indicê
de termo aditivo
oficial, Para reajustamento do Pr eço do vafor remanescente, por meio
lamentô
or
aposti
o reajuste Podêrá ser reafizado P

- DÀ DOIAÇÃO:
orÇamento vigente:
Às despesas correrão Por contâ da seguinte dotaçáo, constante do
CTÁ,3UI.À QUTNEA

Recursos Próplios do MunicÍpio de Moqeiro: LEI MUNICIPÀL Nó 340/2020 02.02O SEC DE ADMINISTRÀÇÃO
E PLANEJÀMENTo o2.O3O sEc DE EDUCÀÇÃO CULTURÂ ESPORTE E I,AZER E TURISMO O2.O4O SEC DE SAUDE E!{S
O2.O5O SEC DE AÇÃO SOCIAI PMAS 02.060 SEC DE IND COM COMPRAS E TRÀNSPORTES 02.070 SEC DE AGRIC.
MEIO AMBTENTE, PESCA E PECU 02.080 SECRETARIÀ DE INERÀESTRUTURÀ 02.140 SECRETARIA DE FINÀIICAS
OO1 RECURSOS ORD]NARIOS 3.330.90.01 MÀTERIAI DE CONSUMO
CLI{US(,I.À gE'(rA

-

DO PÀGEüENIO:

Contratante. mediante processo regular, da seguinte
naneila: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adinplementÔ'
O pagamento sêrá efetuado na Tesouraria do

cráusur.À gúrDdA - Do PRÂzo E DÀ tIIGúNctÀ:
O prazo máxino de entrega do objeto ora contratado. que ad.nite prorrogaÇão nas condições e
hipôteses previstas no Art. 57, § 1', da Lei 8'666/93, está abaixo indicado e será considelado
da emissão do Pedido de ComPla:
a - Entlega: Imediata.
À vi.gência do presente contrato sêrá determinada: até o final do exelclcio financêiro de 2021,
considerada da data de sua assinatura.

otr \rÀ - DÀs oBRTGAçõES Do co$TnÀrÀllrE:
a-EfetuaroPagamentorelativoaofornecimentoêfêtivamenterealizado,deacordocomas
respectivas cIáusulas do Presente contrato;
fornecimento contratado;
b - propolcionar ao contralado todos os neios necessálios para o fiel
c - Notificar o contratado sobre qualquer irlegularidade êncontrâda quanto à qualidade de produto
de suas
ctÁusuLÀ

fornecido, exercendo a mais ampla e conpleta fiscalizaÇão, o que não êxine o contratado
responsabilidades contratuais e legais;
conErato, nos termos da
d _ Designar representantes corn airibuições de Gestor e Fiscal deste
respectivamente'
execução'
a
sua
fiscalizar
e
pala
acompanhar
lspecialnente
vj.;ente,
norna
pertinêntes a
de
informaÇões
e
subsÍdio
para
assistência
permitida' a contritação de terteiros
esgas atribuiÇões.
cLÁDSUr.À NONA

a

-

-

DÀS OBRTGÀçõES DO CONTRAIÀr,O:

Executar devidamente o folnêcimento descrito na CIáusuIa correspondente do prêsente contrator

dentlodosmelhoresParenetrosdequalidadeestabelecidosparaoranodeatividadêrelacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados'
fiscal clvil'
b - Responsabi lizar-se Por todos os ônus á obrigaçÕes concernentea à legislaÇão
a qualguer
assunidos,
e
comprohissos
despesas
por
as
todas
como
ben
trabalhista,
tributá;j,a e
contratadoi
objeto
do
da
execuÇão
lazáo
em
título, perante seus folnecedores ou terceiros pelo
Contratante' quando da execução do contrato'
c - Mant;r preposto caPacitado e idôneo, aceito
que o represente integralnênte en todoa os seus atos;
á - p"àltf . e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo plestar os infornes e
esclarecimenEos solicitados,
e-sêráresPonsávelPelosdanoscausadosdireta,nênteaocontratanteouaterceiros,decorlentês
desuacu]PaoudolonaexêcuÇáodocontlato,nãoexcluindooureduzindoessaresponsabilidadê
interessado'
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão
ou em parte, o objeto dêste instlumento' sem
no
todo
ou
subconiratar,
f - Não cede!, transferÍr
o conhecinento e a devida auEorização exPressa do Contlatante;
en conpatibilidade com as obrigaÇões assunidas,
; _-';;;1;.; árrrante a vigência doecontraro,
qualj'ficaÇão exigidas no respectivo Plocêsso licitatório'
todas as condiÇÕes a. irauiililiao
apresentando a; Contratante os docume;tos necessários, senpre que solicitado'

- DÀ ÀttEnÀçÃo
unilateralmente pêro contratante
Este contrato poderá ser aiieraao com a devida justificativa,
65 e será rescindido' de pleno
Art'
previsEos
no
ou por acordo entre as partês, nos casos
'7'7,
8'666/93'
da
Lei
?9'
todos
i8
e
Arts'
nos
àiràlto, confoflne o disposto
os acréscimos ou
contratuai's'
condiÇões
nesmas
nas
aceitar,
a
obligado
fica
o Contratado
supressõesquesefizerêmnascomPraa,atéorespectivolinitefixadonoÀrt'65'SlodaLei
salvo as supresgõês
a.666/93. Nenhun acrégci.mo ãr_' "rprás"ao poderá exceder o 1lÍnite estabelecido,
contratantês'
resultantes de acordo celebrado entre os
cráuEur.À DÉcEa

E nEscrsÃo:

obrigaÇóes pactuadas,
Executado o presente contrato e observadas as condiÇões de adinplemento das
confo'ne o
obedecêrão'
pelo
contratante
os procedimêntos e prazos fa.a teceber o seY 9b]:!?
Lei
8'666/93'
da
13
a'16,
casà, às disposiÇões dos Alts.

cIÁT,gI,I,À DÉCDA PRII,EIBT

DO RICEBI!{ENIO:

- DAs PEI{AUDADES:
Arêcusaj-njustaemdeixaEdecumprirasobrigaÇõesassumidaseprecej.toslegais,sujeita!áo
-garantida prévia def-esa, às seguintês penalidades previstas nos Àrts' 86 ê 8?' da
a
õ"iar.i"a.,
de o,5t (ze!o vlrgura cinco po! cênto) aplicada
Lei g.666/93: a - advertênciá; u - rnuita de nora
no iníclo ou na execução do objeto ora
na
entrêga,
sobre o valo! do contraEo por aia a. atraso
contratado pê]a inexecuÇão total ou
o
valor
(dez
sobre
cento)
1ôt
de
multa
Por
contraLado; c qualquer
das
gimultan;amênte,
Penal-idades cablvêis fundamêntadas na
oarcial do contrato; d 70.520/02.
Lei
e
na
Lei 8.665/93
crÁrguúÀ DÉcDaA saciglDÀ

cráogur.À DúcDa lERcarRÀ - DA coMPENgàçÃo Ett{ÀNcE rRA:
e desde quê o Cont a ado
Nos casos de eventuaig atraaos de pagamento nos termos dêstê instrunento' compensação finan
al
a
será
adnitida
para
atlaso'
o
forma
alguma
de
,rÀã i""na concorrido

devida dêsde a data limi.te fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos noratório9 devidos em razão do atraso no paganento serão calculados com

utilizaçáodaseguintêfórnuLa:EM=NxvPxI,onde:EM=encalgosmoratóriosiN=númerode
dias entre a data prevista para o pagajnento e a do efeti.vo pagamento; vP : valor da Parcela a
ser paga; e f = lndice de compensaÇão financei.ra, assim apurado: J = (Tx + 100) + 365, sendo TX
falta, um novo lndice
= peicàntual do IPCA-IBGE acunulado nos últimos doze mesea ou, na 9ua
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido Para
a compen;ação financeira venha a sêr êxtinto ou de qualquer forma não possa mais ser utj.lizado,
será àdotado, êm subsEituiçáo, o gue vier a ser determinado pela legislaÇão então en vigor.
ctágsur.À DúcrtíÀ QUÀRTÀ - Do FoRo:
para dilinir as questões decorrentes deste

Itabaiana.

contrato, as Paltes elegem o Poro da

Comarca dê

E, por estarern de pleno acordo, foi lavrado o Plesente coDtlato en 02(duas) vias, o gual vai
assinado pelas partes e po! duas testemunhas.

Mogeiro TESTEMUNHAS

PB,

PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTRÀTADO

de

de

