
ESEÂDO DA PÀR,ÀÍBÀ
PREEtsITUNÀ UI'NTCIPÀú DE }rcGEIRO

co'ÍIssÃo PER!ÂDTENTE DE LICTIÀçÃO

EDIIÀI. Licitação
PROCESSO ÀDMINISTRÀTTVO NC PE OOOO5,/2021
LrcrrÀÇÁo No. oooo5/2021
MODÀLIDÀDE: PREGÃO ELETRÔNICO
cRrrÉRro: MENoR PREÇo

Órgão Realizador do Cêrtame:
PREFEITUR.A MUN]CTPAL DE MOGEIRO
Av. PRESTDENTE JoÃo pEssoA, 47 - cENTRo - MocErRo - pB.
CEP: 58375-000 - E-maiI: licitacaomogeiro@uol .com.br - Te1,: (83) 32661033.

O Órgão Realizador do Certame acima qual-ificado, inscrito no CNP.I 08.866.507/OOO|-6'l , dolavante
d.no6ia.do .i-qrleaDantê ORC, tolna público para conhecinento dê guantos possam interessar que
fará rea]izar através do Prêgoeiro OficiaL, assessorado por sua Equipe de Apoio, gediado no
endereÇo acima, às 08:00 holas do dia 15 de \Junho de 202L, por meio do sitê
https : //www, portaldecompraspubfÍcas. con. br, LicitaÇão na modalidade Pregão no OOOO5/2021, na
forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, e o folnecinento realizado
na forma parcelada; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal no 10.520,
de L7 de .lulho de 2002 e subs idiariamente a Lei Eêderal no 8,666, de 21 de .runho de 1993; Lei.
Complementar n' 123, de 14 de DezeÍüro de 2006i Decreto Federal n' 10.024, de 20 de Setembro de
2OL9; e legislação pêrtinente, consideradas as alteraÇões posteriores das referidas normas;
conforme os crité.ios e procedimentos a seguir dêfinidos, almejando obter a melhor proposta
PATA: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PA.RA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁS]CAS PARA ATENDER À SECRETARIA DE
ÀÇÃo socrAl.

Drtâ de ab€rtura da a.!!to púàl1ca: L5/O6/202L. ltorárlo:
Data para inÍcio da fase de lances: f5/06/2021. Horário:
LocaI: https: / /www. porta ldecompraspublicas. com, b!

08r00
08: 30

horário do Bra!ÍIia.
horário de Bras 1Iia.

1.0. DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇáo: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE CESTAS
BÁsIcAs PÀRA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SoCIAL.
1.2.Às especificações do objeto ora lj.citado - quantitativo e condiçôes -, encontlam-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo f deste instrr.nnento.
1.3.À Iicitação será dividida em itens, conforme tabela constante do termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participaÇão em quantos itens forem de seu interesse.
1.4.o critério de julgamento adotado será o menor pleÇo unj.tário do item, obsêrvadas as
exigêncj,as contidas neste instrunento e seus anexos quanto às especificaÇôes do objeto.
1.5.À contrat.aÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrunento convocatório,
especificaÇões técnicas e informaÇões compLernentares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-sei PeLa necessidade da devidâ efêtivação de compla para supli! demanda específj.ca -
CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ EORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICÀS PÀRA ÀTENDER À SECRETÀRIÀ DE AÇÃO

SOCIÀL - considerada oportuna e imprescindÍvêl, bem como lelevantê nedida de interesse público;
e ainda, pela necessidade de deseovolvimento de aÇões continuadas para a promoÇão de atividades
pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em lelaÇâo aos objetivos programadog, observadas
as diretrizes e metas definidas nas fellamentas dê planêjamento aprovadas.
1.6.Na referida contrataÇáo será concedido tratamento diferenciado ê sinplificado pala as
Micloempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lej, 123106. Todavia, seráo
afastados os bêneflcios estabelecidos nos Ãrts. 41 e 44, por estarem presentes, isolada ou
s imultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, todos do mesno diploma
1egal..

2.0.DÀ D@s@rÀçÃO ÀO EDrrÀ! E DO PEDTDO DE ESC,.ÀRECTTGNTO
2.1.rnformaÇôes ou esclarecimentos sobre esta lj.citaÇão, serâo prêstados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2.Qualquer pessoa - cidadâo ou licitante - poderá impugnar os ternos do Edltaf deste certane,
se manifêstada por escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anterioles à data
fixada para abertura da sessão pública.
2.3.4 respectiva petiÇão será ap!êsentada da seguinte forma:
2 . 3 . 1. Protocolizando o original, nos horários de êxpediênte acima indicadog,
seguinte endêreço: Av. Presidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogej.ro - PB.

excLusi. ente no
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2,4,caberá ao Pregoeiro, auxiliado peLos responsáveis pela elaboraÇão deste Edital e do9 seus
anexos, decidir sobre a impugnaÇâo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da j.mpugnação.
2.5.Acolhida a impugnaÇão, sêrá defj.nida ê publicada nova data para a realização do certame.
2.6'os pedidos de esclareci-mentos referentes a este processo ticitatório deve!ão ser enviados
ao Pleqoeiro, até 03 (três) dias úteis anterio.res à data designada para abêrtura da sessãopública, po! meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
2.6.L,No endereÇoi https: / /www, portaldecompraspubl icas , com. br; e
2. 6.2.PeLo e-mail: licitacaomogeiroGuol.com,br.
2.7.O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclalecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados da data de rêcebimento do pêdido, e poderá lequisitar subsÍdios fornais aos responsáveis
pel-a elaboraÇão deste Edital e dos seus anexos.
2.8.4s lespostas aos pedidos de esclarecimentos se!ão divulgadas pefo sistema e vincularão os
participantes e a administ ração.
2.9,4s impugnações e pedidos de esclareclmentos náo suspendem os prazos previstos no certane.
2.10.4 concessão de efeito suspensivo á impugnaçào é nedida excêpcional e deverá ser hotivada
pelo Plegoeiro, nos autos do procêsso de IicítaÇão.

s os seguintês
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.. O.DO SSPORTE I.EGAI,
4 . 1 , Esta IicitaÇâo reger-se-á pela Lei Federal no 10. 520, dê 1? de Julho de 2002 e
subs idiarj-amente a Lêi Federal no 8.656. de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14
de Dezembro de 2006; Decreto FederaL n' 10.024, de 20 de Setenbro de 2019; e legislação
pertinente, consideradas as alteraçÕes posteriores das !eferidas normas; que ficam fazendo
partes intêgrantes dêste EdiEal, independente de transcrição.

3. o.DOS ErJríEN'rcOE PÀRÀ LICrTÀçáO
3.1,Aos participantes serão fornecido
todos os fins e efeitosi
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNC]A -
3.1.2.ANEXO rÍ - MODELO DE OECLARAÇÃO
3.1.3.ÀNEXO ]II - MINUTA DO CONTRATO.

quadro societário servidor do ORC;

forma :3.2.4 obtenÇão do EditâI pode!á ser fe
3,2. 1. Junto ao Pregoeiro: gratuitament
3.2.2.Pelos

6.4.3
ou li

legis

s.O.DO PRÀZO E DOg RECITRSOS ORçÀ}iENIÁRIOS
5.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora Lj.citado, conforme suas caractellsticas e as
necessidades do ORC, e que admite p.orrogaÇão nos casos plevistos pela Lei 8.666/93, está abaixo
j-ndicado e se!á considerado a partir da êmissão do Pedido de Conpla:

Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2,O fornecimento será executado de acordo com as especificaÇões definidas no correspondente
Termo de Referência - Ànexo I. Na hipótese do referido termo não estabelecer o loca1 para a
entrega, obseavada a denanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em uma das
unidades administrativas, por ele i-ndicada, que compõe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do colrespondentê contrato sêrá determinado: até o final do exerclcio
financeiro d,e 2021, considerado da data de sua assj.natura.
5.4.Às despesas decorrentes do objêto destê certame, correrão por conta da seguinte dotaÇão:
Recursos Próprios do Município de Mogeilo: LEI 340/2020 02.050 SEC DE AÇÃO SOCIÀL EMAS

02050.08.244.1018.2081 DESENVOLVTMENTO DAS AT]V. DÀ BOLSA FÀMrLrA 02050.08.244.1021.2048 DrST.
DE CESTÃS BASICÀS PAX,À EAMILIÀS CARENTES 3.3.90.30.00.00 311 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00
OO1 MATERIAL DE D]STRIBUIÇÃO GR.ATUITA 3.3.90.32.00.00 311 MATERIÀL DE DISTRIBUIÇÃO GRÀTUITA.
0205.08,244.2008.2040 MÀNUT. ATrVÍDADES DA SEC. DE ÀCAO SOCrÀr 3.3.90.39.00.00 001 oUTROS SERV.
DE TERC. PESSOA .'URIDICA

5.0.DÀS CONDrçõES DE PÀRrr C r PàçÁO
6,1.Poderão participar os interessados cujo ramo de ativj.dade seja compativel com o objeto desta
licitaÇão, e que estejam com credenciamento regular junto ao ORC, condiÇão para obter, medi-ante
procedimento regular definido pelo referido órgão, uma "senha de acêsso" especifica, o
procedimento necessário para a realização do rêferido cledenciamento, tarúén está disponlvêI no
endereço: https : / /www. portaldecompraspublicas. com. br.
6.2.O licitante deverá utilizar essa "sênharr para acesso ao slstema eletrônico, sendo que a
simples validadê no plazo de vigência, não significa sua habilitação automática em qualque!
Plegão, na forma eletrônica, que venha a participar; etapa a ser cumprida a cada certame.
6.3.4 partj.cipaÇão neste certame é aberta a quaisquer intêrêssados, inclusivê as Microêmpresa6
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislaÇão vigente.
6.4.Não poderão participar os intetessados:
6.4.1.0ue não atendam às condiçôes deste Edital e sêus anexos;
6.4.2.Estrangeiros que não tenham represêntaÇão legal no Brasil
receber citaÇão e responde! adninistrativa ou judicialmente;

.Quê estejam sob falência, concutso de credores, concordata
quidação,
.Proibidos de participar de Iicitações e celebrar conEratos
Iação viqreote,
.Cujo estatuto ou contrato socíaI não incluir o objeto desta

com poderes expressos paaa

ou em processo de dissoluÇáo

administrativos, na

licItaÇão; e

rma da



6.4.6.oue se enquadrêm nas vedaÇôes previstas no Art. 90, da Lei 8.665193.
6.5.É vedada a partj.ciPaÇão de entidadeg emplesariais que estejam reunidas en consórcio.
6.6'como condição para participaÇão no Pregáo, o Licitante devêrá proceder, plel iminarmente, à
devida "qualificação" medi-antê o preenchimento, no sistema eLetrônico, de todos os campos
necessá!ios e obrigatórios, tais como:
5.6.1.0uê cumpre os requisitos estabêlecidos no Àrt. 3o, da Lei 123,/06, estando, portanto, apto
a usufruir do tratanento favorecido estabelêcido nos sêus Arts, 42 a 49, sendo que:
6.6.1.1.Nos itens exclusivos para participaÇáo de microempresas e empresas de pequêno porte, o
não cumprimento dos requisitos do referido artigo impedirá a participaÇáo do licitante nos
respectivos itens; e
6.6.1.2.Nos itens em que a participaÇão não for exclusiva para microempresas ê êhpresas de
pequeno porte, o não cumprimento desses requisitos apenas produzirá o efêito de o licitanCe não
ter direito ao tratanento favorecido previsto na Lei 723/06, nesmo que ME ou Epp.
6.6.2.Que está ciente e concorda com as condiÇôes contidas no Edital e seus anexos,
6.6,3.Que crunprê os rêquisitos para a habilitação definidos no Edital ê que a proposta
apresentada está en conformidade com as exigências editalícias.
6.6.4.Que inexiste fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedadê
de declarar ocorrências posteriorês.
6.6.5'Que não emprega menor de 18 anos em trabalho notulno, peEigoso ou insaLubre e não emprega
Íneno! de 16 anos, salvo mênor, a partir de 14 anos, na condiçáo de aprendiz, nos termos do
artigo 7o, XXXIII, da Constituição FederaI.
6.6.6.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabafho degradante ou
forÇado, observando g disposto noa Incisos III e IV, do Art. 10 e no Inciso III, do Art. 50, da
Constituição FederaI.
6.6.7.Que os bens são produzidos por empresas çJue comprovem cumprimento de reserva de calgos
plevistâ em Lei. pala pessoa com deficiência ou para leabilitado da Previdência Social, conforme
disposto no Art. 93, da Lei Eederal n'8.213, de 24 de juLho de 1991, e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na tegislação.
6.6.8.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa no
02, de L6 de sêtellülo de 2009, da Secretaria de Loglst.ica e Tecnoloqia da fnformação do Ministério
do Planejamento e Gestão.
6.7.4 declaração falsa relativa ao crlnprimento de gualguer condiÇão sujeitará o licitante às
sanÇões aplicáveis previstas eÍn Lei ê neste EditaI.
6.8.O Preqoeiro poderá promover diligência, na forna do Alt. 43, s3., da Lei 8.666/93, destinada
a escl-arecer as j-nformações declaradas, inclusive, se o Licitante é, de Íat.o e de direito,
considerado mj.croenpresa ou enplesa de pequeno porte,

7. 0.DO CREDENCTà!{ENIO
7.1.O credenciamento é o nível básico de cadastlo no ORC, que permite aos intelessados
regularmente cadastrados, acesso ao sistema êletrônico utilizado e a participação em qualque!
Plegão, na gua forma eletrônica, promovj.do pelo ó!gáo, e ocorrêrá pela atribuição de ,,senha,'
pessoal. Todo o procedinento necessárlo para rêalizar o credenciamento, também êstá disponíveI
no enderêço: https : / /www. portaldecomp.raspublicas . com. br.
7.2.O credenciamento Junto ao ORC para participação deste Pregão, implica a responsabil idade do
Iicj.tante ou de seu representante lega1 e a presunçâo de sua capacidade técnica para reôIizaÇão
das transações inêrentês ao cêltamê.
7.3,o licitante responsabiliza-se excLusj.va e forÍnalnente pelas transações efetuadas em seu
nomê, assume como firmes e verdadêiras suas propostas e sêus lancês, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por seu representante, excLuÍda a responsabilidade do provedor do
sistema efetrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido da referida "senha"
de acesso, ainda que por têrceiros.

8.0.DÀ ÀPRESENTÀçÃO DÀ PROPOSTà E DOS DOCT UENTOS DE EÀBrr,rtÀçÃO
8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema e1êtrônico utilizado,
concoÍni tantemente com os documentos de ITABILÍTÀÇÃO exj.gidos neste EditaI, PROPOSTA coÍn a
dêscriÇão do objeto ofeltado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão púbLica, quando, êntão, êncêrrar-sê-á automaticamente esEa etapa de envio da referida
documêntação.
8.2.o envio da propogta, acompanhada dos docunentos de habj.litação exigidos neste EditaL,
ocorrerá por meio de "senhâ" de acêsso ao sistema eletrônico.
8.3.Às Microemprêsas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentaÇão de
habilitação, ainda que haja algwna restriÇão de regularidade fiscal e trabal-hj.sta, nos têrmos
do Àrt. 43, § 1', da Lei L23/06.
8.4,fncunbirá ao Iicit.ante acompanhar as operações no sistema elêtrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsáveI pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobselvância
de guaisquer mensaqens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8.5.4té a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retiraÍ ou substituj.r a proposta e
os docunent.os de habilitação anteriormente inseridos no sisterna.
8.6.Não será estabelecida, nessa etapa do cerlame, ordem de classificaçáo entre as propostas
apresentadas, o çnre somentê ocorlerá após a lealizaÇão dos procediÍnentos de negociaçáo e
julgamento da proposta,
8,7.os documentos que compõêm a proposta e a habilitaÇão do Licitante melhor classifj.cado somente
serão disponibili zados parâ avaliaÇão do Prêgoeiro e para acesso púbfico após o encerranento do
envio de .Lances.
8.8.O licitante sêrá lesponsáveL por todas as transaÇõês quê forem êfêtuadas êm sêu
sistena eletrônico, assumindo coho firmes ê vêrdadeiras suaa pxopostas e lances,

no



9.1.1
e exe

9.r.2
9.1.3
9.2,7

8.g.Todas as referência de tqnpo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública obedecêrão o
horário de Bras1li.a - DF,
8,10.O Iicitante poderá substituir âquêIês documentos de habilitaÇão, exigidos nêste cettame,
que constem do Sistema de Cadastlamento Unificado de Fornecedores SfCÀE' do Governo Federal,
apresentando, obligatoriâmêntê, em substituiÇáo apenas aos documentos por ê1ê abrangidos, a
resPectiva "Declaração" de situaÇão do fornecedor, enitida pelo referido sisteÍna, em plena
validade, assim considerada: a data de vencinento do cadastro e, principalmente, a validade do
documento regigtrado.

9. O.DO PREENCHD'ENTO DÀ PROPOSIÀ
9.1.O 1j-citante deverá envia! sua PROPO9TÀ mediante o prêênchimento, no sistêma êletrônico, de
todos os carnpos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação

quibilidade, tais como:
,Valor unitálio do item: expresso em moeda corrente nacionali
.Quantidade: conforne fixada no Termo de Refêrência - Anexo I;
.Marca: sê for da própria empresa deverá ser informado "próp!ia".
odas as especificaçÕes do objeto contidas na propost.a vinculam o Contratado.
erá cotado uJn único preÇo para cada item, com a utilizaÇão dê duâs casas decimais.
quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Ànexo f.
indj.caÇão de "própria" em campo especifico, como por exemplo trmarcar', para o caso de bens

ploduzidos pela própria ernpresa, é condiÇão para a não identificaçâo do Iicitante.
9.6.O envio eLetrônico da proposta cor!êsponde à dêclaraÇão, por parte do licitante, que cumpre
plenamentê os requisitos definidos para Habilitação, ben como de quê êstá ciente e concorda com
todas as condiÇÕes contidas nêste Edital e geus ânexog,
9.7.No valor proposto egtaÍá incluso todos os custos operacionais, êncargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais ê quaisquer outros que incj.dam dlreta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
9.8,0 preÇo ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva
responsabilidade do licitante, não the assistindo o direito de pleitear qualquer alteraÇáo, sob
alegaÇáo de erro, omissão ou qualquer outro prêtêxto.
9.9.4s plopostas ficarão disponlveis no sistema elet!ônico e qurlqu.r.I@.nto quê poa$
idantificâr o licit rrta i-qrort! dalcl!€aifierçio dâ propoata correspondente, sem prejuizo das
sanÇÕes previstas nesse Edital,

IO.O.Dâ ÀBERTI RÀ DÀ SESSÃO, CIÀ.SSIFICAÇÃO DÀS PROPOSTÀS E FOB!4JIÀçáO DE Í.ÀNCrg
10.1..4 abêltura da presente licitaÇão dar-se-á em sessão púb1ica, por mêio de sistêma elelrônico,
na data, horário e local indicados nestê Edital.
10.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nâo estêjam em confortnidade coÍn oa requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanávêis ou não apresentem as especificações técnicag exigidas no Têrmo de Rêfêrência:
10.2.1,Tarüén será descLassificada a proposta que identifigue o Iicitante;
10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registlada no sistena, com acompanhamento
em teÍnpo reaL po! todos os participantes;
10.2.3.À não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário. levado a efej,to na fase de aceitação.
10.3.o sistena ordenará autornaticamênte as propostas cl-assificadas, sêndo que sonente estas
participarão da fase de lances.
10.4.0 sistema disponibilizará canpo próplio para troca de hensagens êntre o Pregoeilo e os
licitantes.
10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderâo encamj.nha! lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimênto e do valor
consignado no regi-stro:
10.5.1,o lance devêrá ser ofertado pelo valor uni.tário do item'
10.6.Os licitantes poderão ofêrêcer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura
da sessão e as legras estabelecidas nestê Edital.
10.?,o licitante somente poderá oferecer lance de valor inferlor ao úItimo por ele ofertado e

registrado pelo sis bema.
10.8,0 intervalo mlnimo de difêrenÇa dê valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lancês internediários quanto em relação ao l-ance que cobri! a melhor oferLa não deverá ser
inferior a R§ 3,00 (t!ês reais).
10.9.Será adotado para o ênvio de Lances neste celtême o modo de disputa "aberto e fechado", em

que os Ilcitantes aplesentarão fancês públicos e sucessivos, com lancê finaL e fechado.
10.10.A êtapa de lancês da sessão púb1ica têrá duraÇão inicial de quinze mÍnutos. Encerrado esse
ptazo, o sistema enca$inhará aviso de fechêmento iminente dos lances, após o que transcollêrá o
perÍodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente deterrninado, findo o qual será
aueomaticamente encerrada a recepção de lances.
1O.11.Encerrado o prâzo previsto no item anterior, o sistema abri!á oportunidade para que o

âutor da oferta de vaLor mais baj.xo e os dag ofertas com preÇos até dez por cento superiorês
àquela possam ofertar r.m lance final e fechado êm até cinco minutos, o qual se!á sigiloso âté o
encerramênto deste prazo:
10,11.1.Não havendo peLo nênos três ofertas nas condlÇões definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, nâ ordem de clâssificação, até o máximo de três,
oferecer um Lance finaL e fechado em até cinco minutos. o qual será sigiloso até o enc
deste plazo.
10.12.Após o término dos prazos estabelêcidos nos iteng ântêriores, o sistena oldênerá
sêgundo a ordem clescente de valoles:

!amênto

nces



10.12.1.N4 ausência de lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itêns
anteriores, haverá o reinlcio da etapa fechada, para gue os demais licitantes, até o máxino de
três, na ordem de classificação, possam ofêrtar uln lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual sêrá sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.13,Poderá o Preqoeiro, auxiliado pela Equipe de Àpoio, j ustificadalente, admitir o reinício
da etapa fêchada, caso Âenhum licitantê classificado na etapa de Lance fechado atêndêr às
exigências de habi ]itaçào.
10.14.Náo serão acêitos dois ou mais lances de mesmo valor, preval-ecendo aquele que fo! recebido
e registrado em primeiro lugar.
10.15.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão infornados, em tempo real, do
valor do meno! lance registlado, vedada a identificação do licitante.
10.16.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compêtitiva do Pregão, o
sistema êIetrônico poderá pennanecer acesslvel aos licitantes para a recepÇáo dos lances.
10.17,Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Plegoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sêssão púbIica será suspênsâ e rêiniciada somente após decorridas vinte ê quatro
horas da conunicação do fato pelo Pregoeilo aos palticipantes, no sltio eletrônico uEilizado
para divulgaÇão.
10.18.O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste EditaI e seus
anexos.
10.19.caso o licitante não apresente Lances, concorre!á com o valor de sua proposta.
10.20.EIn reLaÇão a itens não exc]usivos para participaÇão de microenplesas e empresas de pequeno
porte, uma vez encêrrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da
entidade emplesalial. O sistena identifj.cará em coluna própria as Ínj.croempresas e empresas de
pequeno porte participantês, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maio! porte, assim como das deÍnais classificadas, pala o fim de aplica!-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123106.
10.21.Nêssas condições, as plopostas de microenpreaas e emplesas de pequeno porte gue se
encontraren na faixa de até cinco por cento acima da mêIhor proposta ou do melhor lance, serão
consideradas empatadas com a prj.meila colocada.
10.22.4 nelhor classificada nos termos do item anterior te!á o direito de encaminhar uma ú1tima
oferta para desempate, obriqatoriamêntê em valo! infelior ao da plineira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistena, contados após a comunicaÇão automática para tanto,
10.23.Caso a microenpresa ou a enpresa de pequeno porte melhor classificada desista ou náo ae
manifeste no prazo esEabêlecido, se!áo convocadas as dêmaig licitântes microemprêsa e empresa
de pequeno porte que se encontren naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificaÇáo,
paxa o exerclcio do mesmo direito, no prazo estabelecido no itêm anterior.
10.24.No caso dê êquj.valência dos valores apresentados pelas nicroempresas ê emprêsas dê pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens antêriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela quê primeiro poderá apresenEar me-Ihor oferta.
10,25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não sequidas de lancês, ou entle lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
10,26.Havendo eventual empate entxe propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no Àrt. 3", § 2o, da Lei 8.666/93, assegurando-se a prefe!ência, sucessivamente, aos
bens :

10 .2 6. 1. Produzidos no Pa1s,
!0.26.2.Pxoduzídos po! empresas brasiLeiras;
1O.26.3.Produzidos por empreaas que invistam em pesquisa e no dêsenvolvimento de tecnologia no
Pals;
1O.26.4,Produzidos por emplesas gue comprovem cunprilhento de reserva de cargos prevista êm lei
para pessoa con deficiência ou para reabilitado da Plevidência Social e que atendafi às regras
de acessibilidade previstas na legislação.
10.2?.persistindo o empaCe, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances êmpatados.
10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessáo púb]j.ca, o Pregoeiro develá êncaminha!,
peLo sistema elet!ônico, contraproposta ao licitante que tenha apreaentado o meLho! preÇo, para
que seja obtida mêthor ploposta, vedada a negociação em condiÇõês diferentes das prêvistas neste
Edi.taI:
10.28.1.A negociação será realizada por neio do sistema, podêndo ser acompanhada pelos dernais
Iicitantes;
L0.28.2.O pregoeiro sotici.tará ao licitante melhor classificado que, no plazo de 2 (duas) horas,
envie a sua pEolrost! !turliz.d!, adequada ao últlmo lance ofertado e após a negociaÇáo realizada,
acompanhada, sê for o caso, dos docrmentos complêmentares, quando nêcêssários à confirmaÇão
daqueles exigidos neste Edital e já aplesentados'
10,29.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e

horário para a sua continuidade '
1O.3O.Após a negociaÇão do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitaÇão e juLganento da
proposta.

11. O.T'À ÀCEITÀBILIDàDI DÀ PROPOSTÀ I'ENCEDORÀ

l1.1,Encerrada a elapa de negociação, o Pleqoêiro examinará a proposta ctassificada en prj.neiro
lugar quanto à adêquação ao objeto e à cornpatibi l idade do pleço em relaÇão ao máximo esCipulado
Para contrataÇão nêste certâme '
1l.2,Havendo proposta ou lancê vêncedor com valor final Para o lespectivo item lelaci
Anexo f - Termo de Refe!ência - EspecificaÇões, na coluna código:
11.2.1.superior ao êstj.mado pêIo oRc, o item será descongidêrado; ou

ado no



11.2.2.Com indlcios que conduzam a uma presunção lelativa de inexeguibil idade, pelo crj-téliodefj.nido no Art. 48, rr, da Lei 8.666/93, em tar situação, não sendo possívê1 a imêdiataconfirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de denonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihê facultâdo o prazo de 72 (setenta e duas) horas para comprova.r a viabilidade dos prêÇos,
conforme parêmetros do megÍno Àrt. 48, II, sob pena de desconsidêlaÇão do iten.
11.3.SaLlenta-se que tais oco!!ências não desclassificam automaticamente a proposta, quando foro caso, apenas o item correspondente.
11.4.ouarquêr interessado poderá requêrer quê se reârizem dirigências para afêrir aexequibilidade e a legalidade das propostas, devêndo apresentar as provas ou os indÍcios que
fundamêntain a suspeita.
11.5.Na hipótese de necessidade de suspensáo da sêssão pública para a realizaÇáo de diligências,
com vistas ao saneanento das plopostas, a sessáo pública sonente poderá ser reiniciada medianteaviso Prévio no sistema com, no mlnimo, vinte e guatro horas de antecedência, e a ocollência
aerá legistrada em ata.
11'6.0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para ênvj.ar documeDto digital complenentar, por
mêio do sistêma, no prazo de 02 (duas) horas consecutivos, sob pena de não aceitaÇão da proposta:
11.6.1.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a pa!tir de solicitação
fundamentada feita tanbém no sistema pelo licitante, antes de flndo o plazo.
l-1.6.2'Dêntre os documentos passlveis de solicitaÇão peLo Pregoeiro, dêstacam os que contenham
as caracterlsticas do produto ofertado, tais como malca, nodelo, fabricante e procedêncj.a,
êncaminhados por meio do sistêma eletrônico, ou, quando indicado pelo Pregoeiro, por outro ltlêio
eletrÔnico, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não acej.taÇão
da proposta.
11.7.se a proposta ou lance vêncedor for desclassificado, o Pregoeiro examina!á a proposta ou
l-ance subsequentê, ê, assj.Ín sucessivâmente, na ordêm de classificaÇão.
11'8.O Prêgoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o Iance rnais vantajoso, para que seja obtido nelho! preÇo, vedada a negociaÇão
em condiçôes diversas das previstas neste Edital:
l-1.8.l.TaIIüém nas hipóteses êm que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o respectj-vo licitantê para que seja obtido preÇo melhor;
11,8.2.4 negociaçáo sêrá realizada po! meio do sist.ena, podendo ser aconpanhada pelos demais
Iicitantes -

11.9.Nos itens não excLusivos parâ a participação de microemplesas e empresas de pequeno porte,
sêmpre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subseguente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empatê ficto, prevj.sto nos Arts. 44 ê 451
da Lei 123106, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.10.Havêndo necêssidade, o Pregoeiro suspenderá a sessâo, informando no sistena a nova data e
ho!álio para a sua continuidade.
11.1l.Encerrada a anáIise quanto à aceitaÇão da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitaçáo
do Iicitante, observado o disposto nestê Edital.

12 . O.DA BABrr. TÀÇÃO
12.1,Ressa1vado o disposto no iten 8.10, os
Edital, a documentação relacionada nos iteng a

encaminhar, nos termos destê
de EÀEILUàçÃO:

12.2.PESAOà,nnÍorCl:
L2.2.7.PÍova de inscriÇáo no cadast!o Nacional de Pessoa .rurídica - CNPJ.
12.2,2.Prova de inscliÇão no cadastro dê contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede
do Licitante, pertinente ao seu lano de atividade e conpatlvel coÍn o objeto contratual.
12.2,3,Ato congtitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedadês cgmerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, aconpanhado de documêntos
de eleiÇão de seus adninistradores . Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretorj-a em exerclcio. Decreto de autorizaÇão, êm se tratando de empresa
ou sociêdade estlangeira en funcionamênto no Pais, e ato de registro ou autorizaÇão para
funcionamenEo expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Regist!o
comercial, no caso de empresa j.ndlvidual, Certificadg da CondiÇão de Microenpreendedor
Individua.l, em se tratando de MEÍ. Os referidos docr.unentos deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidaÇão respectiva,
12.2.4,BalanÇo patrimonial e demonstraÇões contábêis do úItino exercÍcio social, já exiglvêis e
apresenEados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentês do livro diálio en gue
o mesmo se encontla. bem como aplesentaÇão dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissionat habilitado e devidamentê registrados na junta comêrcia1 competente,
vedada a sua substituiçào por balaDcetes ou balanÇos plovisórios. Tlatando-se de empresa
constituida há nenos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado por

Licitantes dewe!ão
sêguir, para fins

profissional- habj.litado e dêvidamente registrado na junta comercial comPetente. Não se
ao nicroempreendedo! individual.
12.2.5.Rêgularidade para com a Eazenda Federal -
Tri.butos Fêderais e à Dlvida Àtiva da União.
12 ,2 . 6. CerEidôes negativas das Fazendas Estadual
equivalente, na forma da Iei.

Certidão Negativa de Débitos ReLativ

aca

s

e Municipal da sede do licitante, ou

12 . 2 . 7 . comprovação de regulalidade relatj.va ao Eundo de Garantia por TemPo de seEviÇo -
apregentando o respectivo certificado dê Rêgularidade fornecida pela caixa Econômica Eedexal
12,2.8.ptoea de inexistência de débitos inadimplidos perante a .Tustiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Nêgativa de Débitos flabalhistas CNDT, nos têrmos do Tltulo vII-A da
consolidação das Leis do Tlabalho, aprovada pel-o Decleto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.



12.2.9.Dec)-atação atestando que o Licitante nâo possui en seu quadro societárÍo, sêrvidor público
da ativa do oRc ou de guar.quer entidade a ele vincurada, conforme modêro - Ànexo rr.12'2.10.certidão negativa de falência ou concordata expedj-da pêIo distribuidor da sede doLj.citante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para aberaula dâs propostas.
12.2.11.consulta consolidâda de Pessoa ,furÍdica expedida peto Tribunal aL cãntas da União, nomáxino 30 (trinEa) dias da data plevista para abertura das propostas, no endereÇo eletrônico:
r.rwi,r . t cu . gov. br .

12.2 , L2.Coaptovaçáo de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da LicitaÇão, feita através de atestado fornêcido por pessoa jurÍàica dedireito público ou privado.

12.3.A existência de restriçâo relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não inpede que
o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor,
unir vez gue atenda a todas as demais exigências degte Edital:
12.3.1.4 dec.l-araÇão do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habi I itaÇão.
12'4.4 complovaÇáo de regulalidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequenoporte somênte será exigida para efeito de assj.natura do contrâto, obselvando-se o seguinte
procedimento:
12.4.1.Às microempresas e enpresas de pequeng porte, por ocasião da palticipaÇeo nesta Iicitaçáo,
deverão apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovaÇão de regularidade fiscal e
trabalhista, dêntre os documêntos ênumeÍâdos nêste j-nstlumênto pala efeito de habil-itação, mesno
quê esta apresente alguma restliçãoi
12.4.2.Havendo alguma restriÇão na comprovaÇâo da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo terllo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveI por igual perlodo, a critério do ORC, para a
regularizaÇão da documentaÇão, pagêmento ou parcel.amênto do débito, ê emissão de evêntuais
certj.dões negativag ou positivas com efeito de certidão negativa;
72,4.3,A não regularizaçáo da documentação, no prazo acima previsto, irnplicará decadência do
direito à contraeaÇão, sem prejuízo das sanÇões previstas no Àrt. 81, da Lei 8.666,/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanêscêntes, na orden de classificaçáo, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitação,
72,4.4.5e, na ordern de cfassificaÇão, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restriÇão na documentaÇão fiscal ê trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regulari zaÇáo.
12.5.Havendo a necessidade de envio de documêntos de habilitação complenentares, necessários à
confirmaÇão daqueles exlgidos neste Edital e já apresêntados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, en fomato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitaÇão:
12.5,1,somente haverá a necessidade de complovaçáo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentaÇão dos documêntos originais "não digitais", quando houver alguma dúvida em lelaÇáo à
integridade do documento digj.tal.
12.6.Não serão aceitos documentos de habilitaçáo com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aquêles lêgalnente permitj-dos :

12.6.1,Se o licitante for a rnatriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e sê o
ticj.tante for a fi]ia], todos os docr.mentos deveráo estar em nome da fiIiaI, exceto aqueles que,
pela própria natureza, complovadamênte, folen emitidos somente ern nome da matriz.
12.7.Será inabilitado o Licitante que não comprovar sua habilitaÇão, seja por não apresenta!
qualquer dos docunentos exigidos ou apregenta-los eÍn desacoldo con o estabelecido neste Edj-tal.
12.8.No caso de inabilitaÇão, haverá nova verificaÇão, pelo sistema, da eventual ocorrência do
êmpate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45t da Lei 123l06, seguindo-se a discipl.ina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsêquente,
12.9.os docr.unencos necêssários à habili.taÇão deveráo ser organj-zados na ordem descrita nestê
instlunento, precedidos por lndice colrespondênte, apresentados por qualque! processo de cópj.a
autenticada por carEório competente ou pelo Pregoeiro ou membro da Eguipe de Àpoio ou publicaÇão
em órgão da imprensa oficial. Estando perfêitamente 1eqíveis, sem conter borrões, lasulas,
emendas ou entlelinhas e dentro do prazo de validade, Por se! apenas uma formalidadê que visa
facilitar os Erabafhos, a ausência do refer-ido Índicê não inabilitará o lj.citante:
12.9.1.ouando o documento for obtido via Intêrnet sua legalidade será comprovada no endêrêÇo
êlet!ônico nefe indicado;
12.9.2.Poderá se! utilizada, a critério do Plegoeiro, a docunent.aÇão cadast!a1 de fornecedor,
constante dos aÍquivos do ORC, para comprovaÇão da autenticidade de elementos aplêsentados pêIo
licitante.
12.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendêrá a sessáo, informando no sj.stema a nova
horário para a sua continuidade.
12.11.Constatado o atendimento às êxigências de habilitação fixadas neste Edital, o Ij'
será declarado vencedor.

âta e

te

13. 0.DO ENCàMINBÂIIIENIO DÀ EROPOSTÀ VANCEDOR.À
13.1.4 proposta final do Iicitante declarado vencedor - Proposta âturlizad. - deverá r
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitaÇão do Pregoeiro no sistema
el-etrônj.co, e deverá:
13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificaçóes ÇonstanEes deste EditaI ê seus Anexos,
!êdigida em lÍngua poltuguesa e impressa en ulna via em papel tinblado do proponente, guando for
o caso, sem êmêndas, rasuÍas, entrêlinhas ou ressalvas; suas foLhas rub!icadas ê a última datada



e assinada pelo licitante ou seu represêntantê 1êgal, com indicaÇão: do valor global da propostai
do prazo de entrega; das condições dê pagamento; e da sua validade;
13.1.2.conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
dê pagamento;
13,1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociaÇão realizada, acompanhada, dos
docunentos conplernentares eventualnente solicitados, quando nêcessários à confirmaÇão daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
13.2.será cotado \rm único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo
que, nesse ú]tino caso, a indicação em contrário êstá sujeiLa a corleÇão, observando-se aos
seguintes c!itélios:
13.2.1.FaIta de dígitos: serão acrescidos zeros;
13.2.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o exceggo
será suprinj.do, caso contrárj.o haverá o alredondamento do dlgito ante.ior para mais e os demais
itens excedentês suprimidos.
13,3.Os preÇos deverão ser expressos em moeda colrente nacj-onaI, o pleÇo unitário e o total em
aLgarismos e o valor global da proposta em algarismos ê por extênso:
13.3.1.Existindo discrepáncia entre o preÇo unj-tário e tota1, resultado da multiplicaÇão do
preÇo unitálio pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá;
13.3.2.No caso de divergência entre o valor nrmérico e o explesso po! extenso, plevalecerá o
valo! expresgo por ext enso;
13.3.3.Fica estabelecido quê havêndo divelgência de preÇos unitários para un mesno produto,
prevalecêrá o de meno! valor.
13,4.À proposta obedecêrá aos termos deste Edital e seus Ànexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especifj.caÇões ali contidas ou que estabeleÇa vinculo à proposta de outro
licitante.
13.5.À oferta deverá se! firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto dêstê Edital, sen
conter altelnativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resuL tado.
13.6.No vaLor proposto esta!á incluso todos os custos opelacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comercj.aj.s e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecinento dos bens.
1-3.?.À proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considêlação no decorrer
da execuÇão do contrato e aplicaÇão de eventual aanÇáo ao contratadoi
13.7.1.Todas as especificaÇôes do objeto contidas na proposta vinculam o contratado.
13.8,As propostas que contenham a descriÇão do objeto, o valor e os docrmêntos complementares
estarão disponÍveis na internet, após a homologaÇão.
13.9,O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encahinhamento,

1a.0.Dos BEcIrRsos
14.1.Declalado o vencedor e decorrida a fase de rêgulalização fiscal e trabalhista da Iicitante
qualificada como micloempresa ou etnplesa dê pêqueno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de 30 (trinta) minutos, pala que qualque! licitante manifêste a intenÇão de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra quais dêcisões pletende lecorre! e por quais motivos, en
campo próPrio do s is Eema.
14,2.Havendo guem se nanifeste, cabêrá ao Plegoeiro verificar a tenpestividade e a existêncj.a
de motivaÇão da intenÇão de recoller, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente:
14,2.1.Nesse nomento o Pregoeiro não adentlará no mérito recursal, nas apenas verificará as
condiÇõês de adnigsibilidade do reculso;
74.2.2.A falta de manifestação motivada do Licitante quanto à intenÇão de recorrer inporEará a
decadência desse direitoi
14.2.3.Uha vez adniEido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o Prazo de três dias
para apresentar as !azôês, pelo sistena eletrônico, ficando os deÍnai.s li.citantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarêm contrarrazões tarJcém pêIo sistema eletrônico, em outros
três dias, que comeÇarão a contar do término do plazo do lecorrente, sendo-Ihes assegurada vista
imediata dos elementog indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.3,O acolhinento do recurso invalida tão somêntê os atos insuscêtiveis de aprovêitamênto.
14.4.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereÇo
constante nesEe Edital.

15.0.DÀ REÀBERTURÀ DÀ SE8EÂO TÚBLICÀ
15.1.À sessão pública podêrá ser reaberta:
15.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulaÇão de atos anteEiorês à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situaçã
seráo repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
15.1.2,Quando houver erro na aceitaÇão do preÇo mêIhor classificado ou quando o L

dêclarado vencedor não assinar o contrato, nâo letirar o instrumento eguivalente ou não c
a regularizaçáo fiscal e trabalhista, nos tennos do Art. 43, 51', da Lei 123106. Nessas hi
serão adotados os procedinentos imêdiatamente postêriores ao encêrramênto da etapa de lan
15,2.Todos os Licj.tantes lemanescentês deve!áo sêr convocados pâra acompanhar a sessão re
15.2.1.A convocaÇão se dará por meio do sistêma eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo con a

fase do procedj.nento licitatório,
L5.2.2.A convocaÇão feita por ê-maiI dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro Digital
do ORC, sendo respons ab l l idade do licitantê mante! seus dados cadastrais atualizados'
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L6.1.O objeto da licitaÇão será adjudicado ao tj.citante declarado vencedor,
caso não haja interposição de reculso, ou pela autoridade supelio! do ORC,
dos rêcursos apresentados.
16.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados,
do ORC homologa!á o procedimento licitatório.

por ato do Pregoe iro,
após a regular decisão

a autoridade supe rio!

cti vo
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17.O.DO CONIRÀIO
17.L.Após a honologação pela autoridade superior do oRc, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, assinaro respectivo contrato, elaborado em confonnidade com as modalidades permitidas pela Lei 8.666/93,
podendo o mesmo sofre! alterações nos telmos definj.dos pela refêrida norna:
17.1.1.o prazo de convocaÇão poderá ser prorrogÍado uma vez, por igual peliodo, quando solicitadopela parte durante o sêu transcurso e desde que ocorra motivo justific;do aceito pela
Ad.ministraÇão;
17.1.2.Não atendendo à convocaçÉlo para assinar o contaato, e ocorrendo esta denEro do prazo de
validadê de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vencedor da li cltação;
1?.1.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condiÇôes dê habilitação
consignadas neste Edital, quê deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do refelido
contrato;
17.1.4.caso o ricitante prineiro colocado, após convocaÇão, não comparecer, não comprovar as
condiÇões de habilitaÇão consignadas nestê Edital ou se recusar a assinar o contrato, sêm
prejulzo da aplicação das sanÇões previ.stas neste instrumento e das demais corninações legais
cabÍveis a esse licitante, é facultado à Àdministração convocar os Iicitantes remánescentes,
respeitada a ordem de classificaÇáo e sucessivamente, para, após a comprovaÇão dos requi.sitos
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complerhentales e, feita a
negociação, assinar o contlato.
l-7.2,O contlato que eventualmente venha a ser ass.inado pelo licitante vencedo!. poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente peLo Contratante ou po! acordo entre as
partes, nos casos plevistoa no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. 11, 18 e ?9, todos da Lei 8.665/93; ê realizado na forma de fornecimento parcelada.
17.3.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas nesmas condiÇôes contlatuais, os ac!éscimos ou
supressõês que sê fizerem nas compras, até o rêspectivo limite fixado no Àrt. 65, 51. da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssão poderá exceder o ]inite êstabelecido, salvo as supressões
lesultantês de âcordo celebrado entle os contratantes-

19. O.DO REà.'U8TÀ!íEN]!O
18.1,Os prêÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de rm ano.
18.2.Dentro do prazo de vigência do contlato ê mediantê golicitação do Contratado. os preÇos
pode!ão sofler reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da valiação verificada
no fPCA-IBGE acumulado, tonando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusivanente para as obrigaÇÕes iniciadas ê concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
18.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o j.nterregno mlnimo de un ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste,
18.4.No caso de atraso ou não divulgaÇão do indice de reajustamenEo, o Contratante paga!á ao
Contratado a importância calculada peLa úItima variaÇão conhecida, liguidando a diferenÇa
correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contxatado ob!igado a
apresentar memória de cálcu1o referente ao reajustahento de preÇos do valor remanescênte, sempre
que este ocolrer.
18,5.Nas aferiÇões finais, o lndicê utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
18.6.caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualque! forma náo
possa mais ser utilizado, será adotado, em substj.tuiÇão, o que vier a ser detêrminado pela
legisLaÇão então em vigo!.
18.7.Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elege!ão novo Índice
oficial, para reajustamento do preço do valo! renanescenle, por meio de têrmo aditivo.
18,8.0 rêajuste poderá ser realizado por aposlilanento.

19.0.DÀ COMPRO'I'AçÀO DE EXECUÇÃO E NECEBT!{E}+TO DO OB.'ETO
19.1.ExecuEada a presente conErataÇáo e observadaa as condiÇões de adimplêmento das obrigaÇões
pacEuadas, os procedimentos e prazos para receber o sêu objeto pelo oRC obedecerão, conformê o

caso, às disposiÇóes dos Arts, 13 a'76, da Lei 8'666/93.
19.2.Serão designados pelo ORC represêntantes com atribuiÇões de Gestol ê FiscaI do
contrato, nos têrnos da norma vigentê, êspecialmente pâlâ acompanhar e fiscalizar a sua
lespectivamente, permitida a conErataÇão de tercej.ros parâ assistência e subsídio de i
pertinentes a essas atribuições,

nf

2O.O.DAS OBRIGÀçõES DO CONrRÀEÀllrE E DO CONERÀ!ÀDO
20. l.obrigações do Contratante:
2O.1,1.Efetuar o pagamento rêlativo ao objeto cont!atado efetivamente rêalizado,
as cláusulas do respectivo contlato ou outlos instrumentos hábeis,
2O.1,2.proporcionar ao Contratado todos os mêios necessá!ios para a fiel execução do objeto da
presente contraEaÇão, nos termos do colrespondêntê instn$ento de ajuste;
2O.l.3.Noeificar o Contratado soble qualquêr irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviÇos, exercendo a maj-s ampla ê completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado
de suas responsabi lidades pactuadas e precej.tos legais;
2O.1,4.Outras obli.gaÇóes êstabeLeci-das e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo III.
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20.2, Obrigaçóes do Contratado:
20.2.1.Responsabi1izar-se por todos os ônus ê obrigaÇões concêrnentes à lêgislaÇáo fiscal,
civj.1, tributária e trabal.hista, bem como por todas as dêspesas e compromj-ssos assumidos, a
quaLquer titulo, perante aeus fornecedores ou terceiros eÍn razão da execuÇão do objeto
contratado;
20'2.2.Substitui!, arcando com as despesas deco.rrentes, os materiais ou serviÇos que apresentarem
defeitos, alteraÇões, imperfêiÇões ou quaisquer irregulalidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o rêcebiÍnento ou pagamento;
20.2.3.Não transfelir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante
prévia e êxpressa autorizaÇão do Contratante;
20.2.4.Mante!, durante a vigência do contrato ou outros j.nstrumentos hábeis, em compatj.bi l idadê
com as obrigaçôes assunidas. todas as condiÇões de habilitaçáo e qualificaÇão exigidas no
respectivo processo licitatório, conforlne o caso, apresentando ao Contratante os docr.mentos
necessários, semple que sol icitado;
20'2.5.Emj.tir Nota EiscaI correspondente à sede ou fiIiaI da empresa que efetivamente pa!ticipou
do celtame e conseqlrent.eÍnente apresentou a docrmentaÇão êxigida na fase dê habilitaÇão,
20-2.6,Executar todas as obrigaÇóes assumidâs selnple com observância a Ínelhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, nornas e especificaÇões técnicas
correspondentes;
20.2.7,Outras obrigaçÕes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IfI.
21.0.DO PÀGÀI.IENTO
21.1.O paqamento sêrá rêalizado mediante procêsso rêguIa-r e em observância às normas e
Procedimentos adotados pelo ORC, da sêguinte maneila: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplenento.
21.2.O deseÍíbolso máximo do perlodo, não será supelior ao valor do respectivo adinpLemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e semprê em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
21.3.Nênhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇáo qualquer obrigação
financeira que lhe for jrpostâ, em virtude de penalidade ou inadinplência, a qual poderá ser
compensada con o pagarnento pendente, sem que isso gere dileito a acréscimo de qualguer naturêza.
21.4.Nos casos de eventuaj-s atrasos de pagamento nos termos deste instnmênto, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forÍna para o atraso, será admitj.da a compensaÇão
finânceira, devlda desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo paqamento da parcela. Os encargos noratólios dêvidos em razáo do atraso no pagamento
serão caLculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N r VP x I, onde: EM = encargos
moratóriosi N = nú&ero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I - Índice de conpensação financeira, assirn apulado: Í =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substltua. Na hipótese do leferj-do
Índice êstabelecido para a compensaçáo financeira vênha a sêr extinto ou de quaLquer forma não
possa mais ser utilizado, sêrá adotado, êm substituição, o que vier a ser determinado pela
legislaÇão entáo em vigor.

22. O.DÀS SÀçõES ÀDMrNtStRÀEr\rAS
22.1.ouen, convocado dentro do p.razo de validade da sua ploposta, não celebrar o contrato,
dêixar de entregar ou aprêsentar documêntação falsa exigida para o certa.ne, ensejar o
retardamento da execuÇão de seu objeto, náo Ínantive! a ploposta, falhar ou fraudar na execuÇão
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇôês falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o dj.reito à ampla defesa, ficará inpedido de licj.tar e contlatar com a União, Estados,
Distrito fêdera1 ou Uunicípios e, será descredenciado do Sistêma de Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICAF do Governo Eederal e de sistemas semêlhantes mantidos por Estados, Distlito
Federal ou Municipios, pelo prazo dê até 05 (cinco) anos, sem prejulzo das multas previstas
neste Edital e das demais cominaÇôes lêgais.
22.2.A tecvsa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôês asaunidas e preceitos legais, sujêitará
o contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arcs. 86 e 8?,
dâ Lêi 8.556,/93: a - advertência; b - multa de mora dê 0,59 (zero vÍrgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entleqa, no inÍcio ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 109 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inêxecução
total ou parcial do contrato; d - simultanearênte, qualquer das penalidades cablveis
fundamentadas na Lei 8.666193 ê na Lêi 70.520/02.
22,3.5e o valor da multa ou indenizaÇáo devida não for recolhido no plazo de 15 (qui
após a comuDicaÇáo ao contratado, sêrá automaticamente descontado da primej.!a pa
pagamento a que o contlatado vj.er a fazer jus, acrescido de juros moratórios dê 1t
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
22.4.Ap6s a âplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão
ao Contratado, ê publicado na imprensa oficial, excluÍdas as penalidadês de advertência
de nola quando for o caso, constando o fundamento legal da puniÇão, informando ainda qu
será registlado e publicado no cadastro correspondente.
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23.O.DAg DISPO9IÇóES GERÀÍg
23.1.Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Àta no sistema eletrônico.
23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualque! fato superveniente que impeça a realizaÇão do
cêrtamê na data rnarcada, a sêssão será autonaticamente tlansferida para o primeiro dia útíl-
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subseguentê, no mesmo horário anteriornente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoei ro,
23.3,Todas as referêncj.as de tempo no Edital, nos seus Ànêxos, no aviso e durante a sessão
púb1ica observaEão o horário de Brasilia - DF.
23.4,No julgamento das propostas e da habilitaÇão, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas gue
não alterem a substância das propostas, dos docr.mentos e sua validade jurÍdica, mediante despacho
fundamentado, registrado en Ata e acesslvel a Eodos, atribuindo-Ihes validade e eficácia para
fins de habllitaÇão e classificaÇão.
23.5.4 homologaÇão do resultado desta licitação náo implicará direito à contrataÇão.
23.6.4s normas disciplj.nadoras da IlcitaÇão serão sempre intêrpretadas em favor da ampfiação da
disputa entle os j.nteressados, desde que não comprometam o interesse do oRC, o princlpio da
isononia, a finalidade e a seguranÇa da contrataÇão.
23.7,Os licitantes assumem todos os custos de preparaÇão e apresentaÇão de suas propostas e o
ORC não será, em nenhun caso, lesponsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do proceaso l icitatório.
23.8.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital ê seus Ànexos,
excluir-se-á o dia do início e incl-uir-se-á o do vencimento. Só se iniciarn e vencem oa prazos
em dias dê êxpediente no ORC.
23.9.o desatendimento de exigências fornais não essenciais não impoltará o afastêmento do
Ilcitante, desde que seja posslvel o aproveitanento do ato, observados os princlpi.os da isononia
e do interesse público.
23.10.8m caso de dj.vergência entrê disposiçôes do Edital e de seus Anexos ou dernais peÇas que
conpõem o processo, prevalecerá as do Edital,
23.1l.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos têrmos do plesente instlumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeÇão, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o vicialam hipótese êm que tal comunicado não te!á efeito de recurso.
23.L2.As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas ê os cagos omissos neste instrumento,
fica!ão única e exclusivamente sujeibos a interpretaçáo do Pregoeiro, sendo faculEada ao nesno
ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoÇão de diligência, na
forma do Art. 43, §3', da Lei 8.666/93, destinada a êsclarecer ou a complementar a instruÇão do
procêsso.
23.13.O Edital ê seua Anexos tarbém estão disponibilizados na Íntegra no endereço eletrÔnico:
https : / /wuw, portaldeconpraspubl icas. com. br; e poderáo ser 1idog, e quando for o caso obtidos,
mediante processo regular e obsêrvados os procedimentos definidos pelo oRc, no endereÇo: Av.
Presidente João Pessoa, 4? - centro - Mogeiro - PB, nos horários normais de êxpêdiente: das
08:OO as 12:00 horas; mesno endereÇo e horário nos quais os autog do processo administrativo
pernanecerão com vista franqueada aos interesaados.
23,14.Para dirimir eventuais controvérsiaa decolrentes deste certane, excluldo qualquer outro,
o foro compêtente é o da Comarca de Itabaiana, stado da Paralba.

Mogeiro - PB, e Maio de 2021.
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que admite prorrogaÇão nas condiÇôes e
está abaixo indicado ê sêrá considerado

até o final do exerclcio fina

REEERÊNC]A _ ESPECI EICAÇÕES

1.O.DO OB.rEtO
1.1.Constitui objeto desta licitação: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PAFÀ EORNECIMENTO DE CESTÃS BÁSICÃS
PARA ATENDER À SECRETARIA DE AçÃO SOCIAL.

2. O.DA in gErErcàrnrÀ
2.1.4 contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instnmento convocatório,
êspêcificaçõês técnicas e informaÇões complêmentarês que o acompanham, quando for o caso,
justifi.ca-se: PeIa necessj.dade da devida efetivaÇáo de compla para supli! demanda êspêclfica -
CONTRÀTÀÇAO DE EMPRESA PÀRÀ EORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARÀ ATENDER A SECRETARTA DE AÇÃO
SOCIÀL - considerada oportuna e imprescindlvel, beÍn como relevante medida de interesse púbIico,
e ainda, pela nêcessidade de degenvolvimento de aÇões continuadas pala a promoÇão de atividades
pertinentes, visando à maxirizaÇáo dos leculsos em lelaÇão aos objetivos progranados, observadas
as diretrizes e netas definidas nas ferramentas de planejanenEo aprovadas.
2.2.A's caracterlsticas e especificações do objeto ora licitado são:

ôôrco DI SCRIIIÍDIÀçÀO
1

2

3. O.DÀS OBRrGÀÇõE3 DO CONTB.ÀTÀ!üTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ag objeto contratado efêtivamente realizado, de acordo com as
cfáusulas do respectivo contlato ou outros instnmentos hábeis.
3. 2 . Proporcionar ao Contratado todos oa meios necesaários pala a fiel execuÇão do objeto da
presente contrataçâo, nos termos do correspondente instrunento de ajuste.
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontlada quanto à qualidade dos
produtos ou serviÇos, exercendo a mais anpla e cornpleta fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado
de suas lesponsabilidades pactuadas ê pleceitos legais.
3.4.outrag obrigaçôes estabelecidaa e relacionadas na Minuta do ConErato - Ànexo III.

{. o.DAS OBRrGÀçõES OO COntneteOO
4.l.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrj.gaÇões concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária ê tlabalhista, berh como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquêr
titu.l-o, perante seus fornecedolea ou terceiros en razão da execuÇão do objeto contlatado,
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou sêrviços que apresentarem
defeitos, altêraçôes, imperfeiÇões ou quaisque! j. rreguLa ridades discrêpantês às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados sonente após o recebimento ou pagarnento.
4.3,Não transferi! a outrern, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇáo, salvo nediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante.
4.4.Mante!, duranEe a vigência do contrato ou outlos instnmentos hábeis, en conpatibilidade
con as obrigações assunidas, todas as condiÇões de habilitação e quaLificaÇão exigidas no
respêctivo processo licitatório, confoÍme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que sol icitado.
4.s.Emj.tir Nota Fiscal correspondente à sêdê ou filiaL da empÍesa que êfetivamênte participou
do certane e consequentenente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
4.6,Executar todas as ob!Ígaçõês assumidas sernpre com obsêrvância a melho! técnica vigente,
enquadrando-se, riqorosamênte, dentlo dog preceitos legais, normas e especificaÇões técnicas
correspondêntes .

4.7,Outras obrigaÇões estabelecldas e relacionadas na Minuta do Contrato - Alexo III.

s.O.DO PRÀZO E DÀ VIGÊ}ICIÀ
5.1,O prazo m,áximo de entrega do objeto da contrataçào,
hipóteses previstas no Àrt. 57, §1', da Lei 8.666/93,
da emissão do Pedido de cornpra:

Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2,4 vigência do lespectivo contrato será detêrminada:
2021, considerado da data de sua aEsinâtura.

6.0
6.1

.DO REÀ.'USEÀTúENEO

.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

!o de

'-'



6.2.Dentlo do prazo de vigência do contrato ê hediantê soLicitação do contratado, os preçospoderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma propo!çào da variação verÍficadano rPcA-rBGE acunulado, tomando-sê por basê o mês de apresentaÇáo da respectiva proposta,
êxclusivamente para as obrigações iniciadas e concLuldas após a ocárrência da anuaridade.
6.3.Nos rêajustes subsequentes ao prinello, o interregno mínimo de un ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do ú1tiÍto leajuste,
5.4.No caso de atraso ou não divulgação do indice de rêajustahento, o Contratante pâgará aoContratado a impo!tância calculada pela úItima variaçáo conhecida, Iiquidando a dii..er,çacorrespondênte tão logo seja divulgado o índice definitivo. t'ica o Cántratado obrigado aapresenta! memória de cálcuIo refêrente ao reajustamento de preÇos do vaLor remanescente, sêmpre
que este oco!!e!.
6.5.Nas afêrições finais, o lndicê utiLizado para reajuste se!á, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
6.6.caso o Índice estabelecido para leajustamento venha a ser extinlo ou de qualquer forma nãopossa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser deternj.nado pera
legislaÇão então em vigor,
6'7.Na ausência de prevj.sáo legal quanto ao índj.cê substituto, as partes elegerão novo índiceoficia.r, para leajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8,O reajuste poderá ser realizado por apostilahento,

7.0.DO PÀGAIIíENTO
7'1.O pagamento sêrá realizado mêdiante processo regul.ar e em obsêrvância às normas e
procedimêntos adotados pe.Io ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo dê trinta dias,
contados do perlodo de adimplemento,
?.2.0 desenbolso máximo do perÍodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronoglauna aprovado, quando for o caso, e semple en conformidade com a
disponibilidade de reculsos financeirog.
?.3.Nenhum valor será pagg ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigaÇão
financeira que the fo! imposta, êm virtude de penalidadê ou inadimplência, a qual podêrá ser
compensada com o PagÉrmênto pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de quaLque! natuleza.

8.0.DÀ COMPROVÀçÃO DE EEC{,çÂO E RECEBTUTNAO DO OBarIrO
8.1.Executada a presente contratação e obselvadas as condiÇões de adimpLernento das
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecêrão,
caso, às disposições dos Arts. 13 a 16, da Lei 8.665193.

obriqaÇóes
conforne o

9.0.DOS PROCEDII@NIOS DE FtgCÀrrZÀçÃO E GERENCTàDTENTO
9.1,Seráo designados pelo Contratante representanteg com atribuiÇóes de Gestor ê Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar ê fiscalizar a sua execuÇáo,
respect ivamênte, permitida a contrataÇão de terceiros para assisCêncj.a e aubsidio de pertinêntês
a essas atribuições.

10. O.DÀS gÀNçõEg ÀDMnrtSmÀrrVAS
10.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celeblar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o cert.rme, ensejar o
retardamento da execuÇão de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na êxecução
do contrato, conpollar-sê de modo inidôneo, decfarar informaÇões falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o dj.reito à ampla defesa, ficará impêdido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Eedêral ou MunicÍpios e, será descredenciado do sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICAF do Govêrno Eederal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Federal ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas plevistas
neste Edital ê das demais cominaÇões legais.
10.2.4 recusa injusta em deixar de cumprir as obligações assunidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às sêquintês penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87,
da Lei. 8.666,/93: a - advertência; b - multa de Ínora de 0,5t (zêro vírgula cinco po! cento)
aplicada sobre o valor do contrato po! dia dê atraso na entrega, no inÍcio ou na execuçâo do
objeto ora contratado; c - multa dê 10t (dez po! cento) sobre o valor contlatado pela j.nexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - s inultaneahentê, qualquer das penalidadeg cablveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na LeÍ L0.520/02.
10.3.Se o valor da multa ou indênizaÇão devida não for rêcofhido no plazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
paganento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros noratórios de 1t {um po!
cento) ao mês, ou, guando for o caso, cobrado judicialmente.
10.4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇâo escrita
ao contratado, e publicado na imprensa oficiaf, excluldas as penalidades de advêrtência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundêmênto legal da punj.Ção, infornando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro colrespondênte '

11. O.DÀ COMPENSÀÇ.ãO E:I{ÀNCEIRÀ
11.1,Nos casos de eventuais atlasos de pagamento nos têrmos deate instrunento, e des
Contratado não tenha concorrido de a1guIna forma para o atraso, se!á admitida a c Ção
financeila, dêvida desde a data limite fixada pâra o pagamento até a data corresponde ao
êfêtivo pagamenEo da parcela. Os encargos molatórios devidos etn razão do atlaso no pag

êo

serão calculâdos com utilização da seguinte fórmu1a: EM = N x VP r I, onde: EM = enc
moratórj.os; N = númelo de dias êntre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagane
vp = valor da parcela a ser pagai e I = lndicê dê compensaÇão financeira, assim apurado:
(TX + 100) + 365, sendo Tx = percêntua] do IPCÀ-IBGE acumuLado nos últimos doze meses ou, na



sua fa1ta, un novo Índice adotado pelo Governo Fêdelal que
lndice estabelecido para a compensaÇão financêira venha a
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão,
legisLaÇão entáo em vigor.

o substitua. Na hipótesê do referido
ser extinto ou de qualquer forma não
o que vier a ser determinado pêIa

12, O.DO T,'ODEIí' DE PROPOSIA
12.1.É parte integrante deste Termo de
o licitante utiliza-lo como referência

Referência o
- Anexo 01.

modelo de proposta correspondente, podendo

13 . 0 .IIIFORT|ÀÇôES coi{prrMENTÀnEs
- cEsTÀ BÁsIcÀ TrPO 01: 03 AÇUCÀR TRITUFÀDo, sem sujidades, embâIados em saco de polietileno,
de 1Kg cada. con padrão de qualidade, com prazo mÍnimo de validade 1 (um ano) a contar da
êntrega; 02 ARRoz PATBoLÍZADo, cLAssE LoNGo E FrNo, benefÍciado, polido, tipo 1. en fardos de
30Kg contendo 06 (seis) unidades de lKg cada. Embalados em sacos de polietileno tlansparente.
Prazo minimo de 06 (seis) mesea. Apresentar 2 amostras na menor embatagerE original dêvidamente
identifi.cada, com rótulo, contendo todas as infornaÇões do ploduto de acordo com a Legislação
vigente. À anostra deverá ser corrêspondente ao produto entregue; 02 MÀCÀRR.IO TIPO ESPAGUETE
COM OVOS, massa seca de farinha de trigo com ovos, enbalado em sacos de polietileno llansparente,
de 5009 cada. Prazo mlnino de validade de 1 (um) ano. Ãpresentâr 2 amostras na menor ê111bâIagem
o!iginal devidamente identifi.cada, com rótuIo, contendo todas as inforrnaÇões do produto de
acordo com a legislaçáo vigente, A amostra deverá ser correspondente ao produto entreguê; 01
ÓLEo DE MILHO, contendo gOOmL cada. Prazo mínimo de 02 (dois) anos, Apreienta! 2 amostras na
nenor embalagem original devidamentê identificada, com rótulo, contendo todas as informaÇÕes do
produto de acordo com a legislação vigente. À amostla deverá ser co.lespondêntê ao produto
entrêgue; 02 FARINHÀ DE ÀVEIA, um cereal lico em protelnas, ferro, magnésio, fósforo, zinco,
nanganês, vitamina 81 e vj-tanina 85, alén de ser excelente fontê de fibras solúveis. Pacote de
1kS, 01 FEIJÃo MACASSAR, extra tipo 1, novos compostos de grãos inteiros e secos ê isento de
matelial terroso, de lKg cada, com validade de 05 (cinco) mesês, a partir da data de entregÍa;
01 FEIJÃo PREfo, extra tipo 1, novos compostos dê grãos inteiros e secos e isentos de material
terroso, dê 1Kg cada, com val-j.dade de 05 (cinco) meges, a partir da data de entrega; 02 BISCOITO
CREAM CRACKER INTEGBÀL, em caixa de papelão com eÍüalagens de 4009. Prazo de validade mlnimo dê
1 (um) ano. Apresentar 2 amostras na menor erücalagem original contendo todas as informaÇões do
produto. A amostla deverá ser igual ao produto que se!á entreque; 02 SARDINIIÀ EM CONSERVA,
enbalagen de 1259 com revestjÍento intêrno apropriado, vedada e isenta de substâncias nocivas.
Com validade de 06 (seis) meses; 02 CAFÉ MoÍDo, embalagem com 2509, 04 FLOCOS DE MILHo PÚ-
COZIDO enrj.quecido com ácido fóIico ê ferro em embalagêm não violada e lesistente, A ellüalagem
deverá conter todas as infoflEÇões sobre o produto, inclusive sobre sua procedência, informaÇÕes
nutricionais, número do 1ote. validade tnÍnima dê 06 (sêis) meses a paltir da data de entrega.
Pacote com 5OOg cada; 02 LEITE EM PÓ DESNATÀDo. mistura em pó para prepalo de bebidas. Validade
de 12 (doze) neses, respeitando os critérios de armazenamento e tlansporte. DEVEú: Ser entlegue
acondicionada em saco plástico transparente e bern organizado;
- CESTA BÁsfcA TIPo 02: O2kq AÇUC,trR TRT!URÀDo, sem sujidades, êmbalados em saco de polietileno,
de 1Kg cada. Com padrão de qualidadê, com prazo mínimo de vafidade 1 (um ano) a contar da
entrega; 02kg ÀRROZ PÀRBOLIZADO, CLÀSSE LONGO E FINO, beneficiado, polido, tipo 1, êm fardos dê
30Kg contendo 06 (seis) unidades dê 1Kg cada. &rüalados em sacos de polietileno transparente.
Prazo mínimo de 06 (seis) meses. Aplesental 2 amostras na menor êrnbalagem original devidamente
identificada, com !ótuIo, contendo todas as informaçõea do produto de acordo com a legislação
vj.gente, A anostra deverá ser correspondente ao produto entregue; 01 MÀCARRÂO TIPO ESPAGUETE

COM OvOs, massa seca de farinha de trigo com ovos, e[üalado en sacos de polietileno transparente,
de 5009 cada. Plazo mÍnimo de validade de 1 (um) ano. Apresenta! 2 amostras na menor embalagêm
original devidamente j.dentificada, com rótu1o, contendo todas as informações do produto de
acordo com a 1êgis1ação vigente. À amostra deverá ser correspondente ao produto ênttegue; 01
óLEO DE MILHO, contendo 900mL cada. Plazo mÍnimo de 02 (dois) anos. Apresentar 2 amostras na
menor embalagem oliginal devidamentê identificada, com rótulo, contendo todas as inforÍ[aÇões do
produto de acoldo com a legislaÇão vigente. À amostra deverá se! coüespondentê ao produto
entregue; 01 FEIJÃO PRETO, exEra tipo 1, novos conpostos de g!ãos inteiros e secos e j.sentos de
material terroso, de 1Kg cada, com valj.dade de 05 (cinco) mesês, a partir da data de entrêqa;
01 BISCOITO CREÀM CF"ACKER INTEGBÀL, em caixa de papeláo com embalagêns de 4009. Plazo de validade
rninimo de 1 (um) ano. Apresentar 2 amostras na menor e[üalagen origina] contendo todas as
informações do ploduto. A amostra deveÍá ger igual ao ploduto quê será êntreguei 02 SARDINHÀ EI,Í

CONSERVA, enbalagem de 1259 com revestihento lnterno apropriado, vedada e isenta de substâncias
nocivas. Com validade de 06 (9eis) meses; 01 CAFÉ MoÍDo, êrüalagem com 2509; 03 ELoCos DE MILHO
pRÉ-CozIDo enriquecido com ácido fóIico e ferlo em êtnbalagem não violada e resistênte. A
enbalagem deverá conter todas as informaÇões soble o ploduto, j.nclusj.ve sobre sua procedência,
informações nutricionais, núhero do l-ote. validade mínima de 06 (sei.s) meses a parti! da data
dê êntrega. Pacote com 5OOg cada; 01 LEITE EM PÓ DESNAIADO, mistura êm pó para PlePalo de
bebidas. Validade de 12 (doze) mesês, respej.tando os critérios de arrnazenamento e transporte,
DEVERÁ: ser entreqtue acondicionada êm saco plástico transparente e bem o-rganizado;

LIÀNA MAR]À
CRETÁRIO

SÍLVA



EsrÀrro úÀ peneÍaa
PBEEEIBORÀ MT'NICIPÀIJ DE I,IOCEIRO
co'tIssÃo pERlqNElrrE DE LrcrrÀÇÃo

ÀNExo ot Ào rERt& or nsrzRÊxctÀ - pRopogrÀ

PREGÃo ELErRôNrco No ooo05/2021

PROPOSTÀ

REFERENTE: PREGíO EI.ETRôNICO Nô OOOOS/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.

OB.'ETO: CONTBÀTAÇÃO DE EMPRESA PAÀÀ FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER À SECRETARIA DE

AÇÃO SOCIAL.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezadog Senhores,

Nos termos da licitaçáo em eplglafe, aplesentâmos proposta conforme abaixo:

col T'NID}DE OT'ÀTTTIDÀDE I'TIIT. PREÇO TOTÀI
L sta Básica TIPO 01 UND 3000
2 sta Básica TIPO 02 UND 3000

VAIOR GLOBAI DÀ PROPOSTÀ - RS

PRÀZO DE ENTREGA:
coNDIÇÔEs DE PÀGAMENTO:
VÀLI DADE DESTA PROPOSTÀ:

Dados bancários do proponênte pala fins de pagamento:
Banco:
Conta:

Local e Data

NOMB,/CPE/ASS INÀTURÀ
Representante Iegal do proponente

oBsERvAÇÃo: a proposta deverá ser elaboràda €m PaPel timbràdo do proponente

-.'

DiscRlcNÀcio --



EgrÀDo DA peneÍee
PBEEZIII RÀ Mt IIICIPÀIJ DE lrD@lRO

coúrgsÃo pER!'qNEltrE on r,rc:teçÀo

ÀtrExo rr - pnscÃo rr,strôNrco No oooos/2021

MODELO DE DECLÀRÀÇÃO - não possuir no quadro socie!ário servidor do ORC

RETTRENTE: PBTGÃO EÍ,EIRôNICO NO OOOO5/2021
PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO . PB.

PROPONENTE
CNP.f

1.0 - DECIÀRÀÇÃO de que náo possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgâo
realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.

O proponente acina qualificado decfara não possuir êm seu quadro societário e de funcionários,
qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Plefeitura Muni.cipal de Mogej.ro,
cono tanbén em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exerceDdo funÇões técnicas,
gerenciais, comerciais, administrativas ou socieláriâs.

Locaf e Data.

NOME / CPE/ÀS S INÀTUP"A
Representante lega1 do proponentê.

OBSERVAÇÁO: a dêctaraçâo deverá ser eLaborada en papel timbrado do ProPonente.

-*



EsrÀDo óÀ ieneÍsÀ
PREFX ITI'B,A !Í'NICTPÀIJ DE }OGEIRO

cot'sggÃo PERI'BNENTE on r,rcrreçÃo

ÀirExo rrr - pnrcÃo EtEBôNrco No oooo5/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

CoNIRAIO No: ..../...-CpL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE ST CELEBRÀM À PREFEITURA HUNICIPAI DE
MOGEIRO E . PARÀ FORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FOR!4À AAA]XO:

PeIo presente instrumênto de contrato, de um tado Prefêitura Muni,cipal dê MogeÍro - Àv.
PrêsidenEe .Ioão Pessoa, 47 - Centro - Mogeilo - PB, CNPJ n. 08.866.501/0001-6?, neste ato
representada pêIo P.refeito Antonio José EeEleira, Brasilêilo, Casado, Emplesario, resj.dente ê
domiciliado na Sitio Pintado de CiÍna, 138 - Àrêa Rural - Mogeiro - pB, CpE no 840.199.644-91,,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA, doravanle simplesmente CoNTRÂTANTE, e do outro lado

por .... residênte e domicillado Dà ....r
CPF no . Carteira de Identidade
as partes contratantes assinar o presente
seguintes:

nestê ato representado

dolavante simplesmenLe CONTRATADO, decidiram
o qual se rege!á pelas cláusulas e condiÇões

,. - ..,, CNPJ n'

n
contrato,

CTÁUSuI.À PRD,IEIRÀ - DOg ET'NDÀMENTOS:
Este contrato decorre da ficitaÇão nodalidade Pregão Eletrônico n" 00005/2021, processada nos
termos da Lêi Federal n" 10.520, de 1? de Julho de 2002 e subsidiarianente a Lei Eederal no
8,666, de 21 de Junho de 1993; Lej- Complementar no 123, de 14 de Dezenüro de 2006, Decreto
Eederal n" 10.024, de 20 de Setenüro de 2019; e IêgislaÇão pêrtinente, consideradas as a.LteraÇões
posteriores das referidas normas,

CIáI'9U'.À SEG['!IDÀ - DO OB,JETO:
o plesente contrato ten po! objeto: CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTo DE CESTÀS BÁslcÀs
PÀ.RA ATENDER A SECRETARIA DE ÀÇÃO SOCIÀL.

o fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçôes exprêssas neste
instrumento, ploposta apresentada, especificaçÕes técnicas corlespondentes, processo de
licitaÇão modalidade Prêgão Eletrônico n" 00005/2021 e instruÇões do Contratantê, docrmentos
êsses que ficam fazendo paltes intêgrantes do presente contrato, independente de transcrição; ê
sêrá realizado na forma paacelada.

CIáI'8UI.À TERCEIRÀ - DO \IÀTóR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§

cLÁggI,I.À QrrÀRaÀ - Do REÀ"rggIÀrENTo:
os preÇos contratados são fixos e ilreajustáveis no prazo de um ano.
DenEro do prazo de vigêncj.a do contrato e mediante solicj-taÇão do Contratado, os preços poderão
sofrer reajuste após o interregno dê um ano, na mesma proporÇáo da variação velificada no IPCA-
ÍBGE acumulado, tonando-se por base o nês de apresentaÇâo da respectiva proposta, exclusivamentê
para as obrigaÇões iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentês ao plimeiro, o interregno mlnj-no de u.m ano será contado a paltir dos
efeitos financeiros do últino reajuste.
No caso dê atraso ou náo divulgaÇão do lndice de reajustamênto, o Contlatante pagará ao Contratado
a impoltância caLculada pela úItirna variaÇão conhecida, lj.quidando a dlferenÇa correspondente
tão logo sêja divulgado o índicê definitivo. Fica o Contrâtado obrigado a aplesentar menória de
cálcuLo !efêrênte ao rêajustaÍrento dê preços do valor rernanescente, sempre quê estê ocorrêr,
Nas aferiçõês fi.nais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamentê, o definitivo,
Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela leg IaÇáo
êntão em vigor.
Na ausência de previsâo legal quanto ao índice substituto, as partês ê1êgêrão novo
oficial, para reajustamento do preço do valo! remanescentê, por mêio de termo aditivo'
O reajuste poderá ser rêalizado por apostilômênto.

ctáIrgur.À eurNtÀ - DÀ DorÀçáo:
As despesas colleráo por conta da seguinte dotaÇão, constante do a!Çamento vigente:

- --'



Reculsos Próprios do Município de Mogeiro: LEÍ 340/2020 02,050 sEC DE AÇÃo socrAl, EMÀs
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CLÁI,EUI.À sExTÀ - Do PÀGAtdENEo:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo tegular, da seguinte
maneira: Para ocolre! no prazo de trinta dias, contadog do perlodo dê adimplemênto.

ctáogtE À sÉrtt{Â - Do pRÀzo E DÀ vrcÉNcrÀ:
O prazo máxj-no de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 57, § 1o, da Leí 8.666/93,
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrêga: 5 (cinco) dias.
À vigência do presente contrato será dêtêrminada: até
congiderada da data de sua assinatura.

que adnite prorrogação nas condições e
está abaixo indicado e sêrá considerado

o final do exercício financeilo de 2027,

crÁuguLÀ orrÀnÀ - DÀs oBRrcÀÇõEg Do coNTRÀrÀN:rE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente lealj.zado, de acordo com as
respectivas cláusulas do prêsente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fieL fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre gualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercêndo a mais arpla e completa fiscalizaçáo, o que não êximê o Contrat.ado de suas
responsabilidades conEratuais e legais i
d - Designar lepresentantes com atribuiÇões de Gestor e Fiscal deste contrato, nos terrnos da
norrna vigente, especiaLnente para acompanhar ê fiscalizar a sua execuÇão, rêspectivamêntê,
permitida a contrataÇão de tercêiros para agsistência e subsldio de informaÇÕes pertinentes a
essas atribuiÇões.

cráúgul.À NolrÀ - DÀs oanrceçõrs Do coNERÀrÀDo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C1áusu1a colrespondente do presênte contrato,
dentro dos melholes parâmetros de qua.Lidade estabelecidos pala o rano de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obligaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, cj.vj.],
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos agsumidos, a gualquer
tltulo, pelante seus fornecêdores ou terceiros en razão da execução do objeto contratado;
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo. acêito pelo Contratante, quando da êxêcuçáo do contrato,
que o represente integralmentê em todos os geus atos;
d - Permitir e facilltar a fiscalizaÇáo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimêntos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrêntes
de sua culpa ou dolo na execução do contraEo. não excluindo ou reduzindo essa lesponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o aconpanhamento pelo órgáo interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no codo ou em parte, o objeto deste instrumenLo, sem
o conhecimento e a dêvida autolj.zaçáo expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrat.o, en compatibilidade com as obrigaÇões assrmidas,
todas as condiÇões dê habilitaÇão e qualificaÇáo exj.gj.das no respectivo processo licitatório,
apresentando ao contratanEe os documentos necessários, sempre que so1j.cj.tado.

cráogul.À DÉcDa - DÀ ÀI,rERÀçÃo E REscrsÃo:
Este contrato pode!á ser alterado com a devida justificativa, unilateralmenEe pêIo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos plevistos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno
dileito, conforne o disposto nos Arts. '7'7, '78 e 79, todos da Lei 8.666193'
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôês contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo linite fixado no Art. 65, § 1'da lei
8.666/93. Nenhun acréscimo ou supressão poderá exceder o linitê estabelecido, salvo as supressões
resuLtantes de acordo ceLebrado êntle os contratantês.

cTáI,sULÀ DÉCD'íÀ PRÍTGIRÀ - DO RECEBIMENTO:
Executado o prêsente contrato e obsêrvadas as condiÇõês de adimplemento das obrigaçõês Pactuadas,
os procedimêntos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o

caso, às disposições dos Àrts. 13 a'16, da Lei 8.666193.

cIÁUsuI.À DÉCr!A AE@I@À - DÀS PEI{ÀI,IDÀDES:
A recusa injusta em deixa! de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos Iêgais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penatidades plevistas nos Arts. 86 ê 87, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mola de 0,5t {zero v1lgula ci.nco por cento) aplicada
sobre o valo! do contrato po! dia de atraso na entrêga, no inicio ou na execuÇáo do objeto ola
conlratado; c - nulta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pêIa inexêcução t
parcia] do contrato; d - s imuftaneamente, qualquêr das penalidades cabÍveis fundanent
Lei- 8.666/93 e na Lei 70.520/02,

cráDst r.À DÉcDÂ lERcErRÀ - DÀ co@ENsÀçÃo trtNÂtlcErRÀ:

1ou
na



Nos casos de eventuais atlasos de pagamento nos termos deste instrumento, e deade que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será adnitida a conpensação financeira,
devida dêsdê a data linite fixada para o pagarnento até a data correspondente ao êfetivo pagamênto
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calcuLados com
utilizâçãodaseguintefórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data prevista pala o pagamento e a do efetivo pagamenEo; VP = valor da parcela a
serpaga;eI=lndicedeconpensaÇãofinancêira,assinapurado:I=(Tx+100)+365,sendoTx
= pelcentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meges ou, na sua falta, um novo Índi.ce
adotado pefo coverno EederaL gue o substitua. Na hipótese do referldo lndice estabê1êcido para
a compênsaçáo financeira vênha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ger utilizado,
será adotado, en substituição, o que vier a se! determinado pela legislação entâo em vigor.

cLiíusur.À DÉCD{A QuÀRrÀ - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste conlrato, as partes eLegeÍn o Foro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o plesente contrato en 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partês ê po! duas testemunhas.

Mogeiro - PB, .

PELO CONTRÀTÀNTE

de de

TESTEMT'NHAS

PELO CONTBÀTÀDO


