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PRESIDENTE JoÀo PEssoÀ, 47 - cENTRo

PREFE I TURÀ

Àv.

cEP: 58375-000 - Tel.: (83) 32661033.
ObservaÇão:

C.Et r. !..taito à plrticlp!çto
termos da .Iegis]ação vigente.

-

MoGEIRo

PB

da tll,croaqrraalÊ, E4rlcrar da Paquano Porta ê Equiparado!, nos

qualificado, inscrito no CNPJ 08,866.501/0001-6?, doravante
púbIico para conhecimento de quantos possam interessar que
fará leafizar êtravés do Plegoeiro oficial assessorado por sua Equipe de Àpoio, as 08:30 horas
do dia 21 de Maio de 2021 no endereÇo acimê indicado, licicação na modalidade Pregào
Plesencial n6 0002'7 /2021, tipo nenor preÇo, e o fornecimento realizado na forma parcelada;
tudo de âcordo com este instrumento e em observância ô DeÇreto Municipal n' 016, de 10 de
Nove[üro de 2006; ê IegislaÇão pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores das
referidas nornas; conforme os critérios e pEocedimeotos a segui! definidos, objetivando obter
A MEIhOT PIOPOSTA PATA: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ EORNECIMENTO DE EPI E MATERIÀIS MEDICO
O Órgão Reafizador do Certame acima
danolnado liryIe!úatrtc ORC, toÍna

HoSPITÀLÀR PÀBÀ À ÀDMINISTRÀÇÃo DIRETÀ Do MUNICIPIO DE MOGEIRO.

It{PORTÀtlEl: o pro!êaLa c.rt.D r.rá E rll,zldo aindâ, clpaclaLDnta, c@ lulcro ôÚ ditpo.lçô..
da Lat fad.r.I D" 13.979, d.06 da fav.8alro do 2020, rlt r.d.., poEt nto, d.Dt!. outr8. Ddldlr
oa partoa do! procadiDDtos aaalo sadutidoa pala DatadL EaDdo qua,
arêapclonalr a tqrorárir!,
qtrurdo o plrzo origiaêl for núDro í.qr.!, .st. ac8á rrradondado pârr o nriDâro intal,ro
antacadanta, beD coEo, or .vantulla rasurlo! l,nqrsntca ao prooatro t.rto .feito d€volutlvo, no!
tarEot do À!t. {"-G, §§ 1" a 2', dr rcfarid. norüa.

1.0.DO OaiErO

l.1.Constitui objêto da plesente licitaçào:

coNTRÀTÀÇÂo DE EMPRESÀ PÀRÀ FORNECIMENTo 0E EPI E
À ÀDMINÍSTRÀçÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.
1.2.4s especificaÇóes do objeto ola licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
corlespondênte Termo de Rêfêrência - Ànexo I deste Instrumento '
1.3.À contratação âcina descrita, que será processada nos Lermos deste j.natrumento convocatório,
especificaÇôes técnj.cas e infolmaÇões complemeotares que o acompanharn, quando for o caso,
justifica-se: Pê]a necessidade da devida efetivaçáo de compla para supli! demanda especifica coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESÀ PÀRÀ FoRNECÍMENTo DE EPI E T.ÍÀTERIÀ]S MEDICO HOSPITÀLÀR PÀRÀ À
ÀDMINISTFÀÇÃo DIRETÀ Do MUNrCrPro DE MoGErRo -, considerada oportuna e imprescindíveI, bem como
relevante nedida de interessê púbIico, e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações
continuadas para a p!omoção de atividadeE pêrtinentes, visando à maximizaçáo dos recursos em
!e1açáo aos objetivos programados, obseÍvadas as diret!izes e metas definidas nas felramentas
de planejamento aprovadas,

I.,,ÀTERIÀIS MEDIco HoSPITÀLÀR PÀRÀ

2.o.Do rDcÀ! E DÀrÀ E DÀ rrípucNÀÇlo Do EDttÂ!
2.1,Os eovefopes contendg a documentaÇão lelativa à propqsta de Preços e a habifitação Para
êxecuÇão do objeto desta licitaÇào, devêráo ser entrêgues ao Pregoêiro até ês 08:30 horas do
dia 1I de Maio dê 2021, no endereÇo congtante do prêâmbulo deste j.nstrumento. Neste mesmo focâ1,
data e horálio será reafizadà a sessão púb1ica para abertura dos !eferidos envelopes.
2,2.InformaÇões ou esclarecimenCos sobre esEa IicitaÇão, seÍáo prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail: licitacaomogeiioouol.com.br.
2,3.Qua]quer pessoa - cidâdào ou liciCante - poderá solicitar esclareciÍnentos, providências ou
j.mpugnar o ato convocatório deste ce!tame, se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoei!o,
âté 01 (um) dia útil antes da data fixada para recebimento das Propostas'
2.4.cabe!á ao PregoeÍro, auxiliado pê1os setores responsávej.s pe1ô elaboraçáo de e âto
rado
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petição no prazo de até 12 (doze) horas, con
da dala em que foi devidamenLe lecebido o pedido.
2.5.À respectiva petiÇão será apresentada da seguinte forma:

2.5.l.ProtocoLizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente
seguinte endereÇo: Àv. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB,
3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

tos tt Dat tog

PrRÀ

no

LrcrrlçÃo

Àos part.icipantes, se!áo fornecidos os seguintes elementos:

I - TERMO DE REFERÊNCIÀ - ESPECIFICÀÇÔES;
II - MODELOS DE DECLÀRÀÇÔES;
3.ÀNEXO III - MODELO DE DECI,ÀXÀÇÀO DE REGULÀRIDADE - HÀBILÍTÀÇÃO;
4.ÀNEXO IV . MÍNUTÀ DO CONTBÀTO.
À obtenÇão do Edital podêrá sêr feita da seguinte folma:
l.Junto ao Pregoeilo: gratuitamentê; e
3.2 2. Pelos sices : www.mogeiro.pb. gov. b!/]icitacoes ;'dirw, tcê. pb. gqv. br.
1.ÀNEXO

2.ÀNEXO

.. O.DO SUPORTE LEGAT
4.1.Esta licitaÇào reger-se-á pela Decreto Municipal n6 016, de 10 de Novembro de 2006, e
IegislaÇâo pertinente, consideradâs as alteraÇões posterioles das rêferidas nolmas; que ficam
fazendo partes integrantes deste instrumento, independente de transcriÇão; e ainda,
especialmenLe, a Lei Federal n" 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, altêrada.
5.0.DO PRIZO E DOrÀÇIO
5.1.O prazo máxino para a execuÇão do objetg ola licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e se!á considerado a pâltir da êmiasáo do Pedido de Compra:

Entrega: Imediata.
5.2.O fornecimênto se!á executado de acordo com as especificações definidas no correspondente
Termo dê Referência1, anexo a este instrumento. Na hipólese do lefelido telmo náo estabelecer o
local para a entrega, obselvada a demanda e opoltunidade, essa será feita na sede do ORC ou en
uma das unidades admini st rativas, por e1ê indicada, que conpõe a sua estrutula operacionaL,
5.3.O prazo de vigência do corrêspondente contrato será deteminado: 6 (seis) meses, considerado
dâ data de sua assinatura; podendo ser prollogada por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de ênfrentarento dos efeitos da situaçào de emelgência de saúde pública, conforme o
disposto no Àrt. 4o-H d,a Leí 1,3.919/20, altelada,
5.4.Às despesas decolrentes do objeto deste certame, corre!ão por conta da seguinte dotação:
Reculsos Próprios do Município de Mogeiro: LEI FEDERÀL 13.9'79/20 l,EI MIINÍCIPÀL 340/2020 02,0L0
GÀBINETE DO PREFEITO O2OIO.O4.I22,2OO2.2OO3 MÀNUTENCÀO DÀS ÀT]VIDADES DO GÀBINETE DO PREFEITO
02.O3O SEC. DE EDUCÀÇÃO, CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURÍSMO 02Q30.I2.722.2006.2948 MÀNUTENçÃO DÀ SEC.
EDUCÀÇÃO, CULTU, ESp, LÀZER E TURTSM 3.3.90.39.00.00 111 OUTRoS SERV. DE TERC. PESSOA JURTDTCA
02.040 sEc. MUNÍCIPÀÍ, DE SÀUDE 02040.10.122.0004.2920 MANUTENÇAO DÀS ÀTTVIDÀDES DÀ SECRETARIÀ
DE SÀÚDE O 2 O 4 O . 10 . 3 O 1 . 2 O O 7 . 2 O 4 2 MÀNUT DAS ATIV]DADES DO FUNDO MUN]CIPAI DE SÀUDE 3.3.90.39.00.00
211 oUTRoS SERV. DE rERC. PESSoÀ JURTDTCÀ 02.050 SEC. DE ÀCÀO SOCrÀr, EMÀS 02050.08.244,2008,2040

MÀNUT. ÀTIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIÀL O2.O?O SEC. ÀGRIC. I,ÍEIO ÀMBÍENTE, PESCÀ E PECU
02010,20,I22.2010.2066 I',IÀNUT. ÀTIV.ÀDM. DÀ SEC. DE ÀGRIC. MEIO ÀMBIENTE 02.O8O SEC. DE INDUST.
COMERCIO E INERÀ ESTRUTURÀ 02080.L5.452.2009.2073 MÀNUTENCÀO ÀTIVIDÀDES ÀDMINISTBÀTIVÀS DÀ
SEINFRÀ 3.3.90.39.00.00 OO1 UTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JURIDICÀ

6.0.DàS CONDrçõES DE PÀRrrC rPÀçÃO
6.1.Os proponenEes que desêjârem palLicipar deste cerEame deverão entregar ao Ptegoeiro dois
envelopês fêchâdos indicando, lespectivahente, PROPOSTÀ DE PREÇOS e DOCUMENTÀÇÃO, devidahenLe
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitaçáo, nos telmos definidqs neste instÍumento convocatório.
6.2.À pêrticipaçào neste cêrtame é restriEa às MicroemPresas, Emprêsas dê Pequeno Porte e
Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Nào podêrão participar os interessâdos güe se encontlem sob o regime falj.mentar, emPresas
estrangeirâs que não funcionem no paí§, nem aqueles que tenhan sido declarados inidônêos para
licitar ou contrata! com a Àdministração Púb1ica ou que estêjam Çumprindo a sanção de suspensào
do direito de licitar ê contrata! com o ORC.
6.4.Os licitantes que desejalem enviar seus envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão via
postal - com Àviso de Recebinento ÀR -, deverào remetê-Ios em tempo hábiI ao endereço cônstente
do preâmbuIo deste instrumento, aos cuj-dados do Pregoeiro - Elaviano clebson Àraújo. Nào sendo
rigoroaamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e
o licitante, portanto, dêsconsidelado para efeito de participaÇâo nô cêttâmê.
6.s.Ouando obselvada a ocolrência da entlega aPenas dos ênveloPes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessào púbIica, ficará subentendido que
o ficitante abdicou da fase de lances verbai.s.
6.6.É vedada à participaçáo em consórcio.
7.0 .DÂ BETAIgÀrtÀçIO E DO CREDEICT. í6t1O
1.7 .O Iicitante deverá sê aplesentar, Para credencj.amento junto êo Pregoei!o, quando fo! o câso,
atr avés dê um leplesentante, coÍÍ os documentos que o credenciam a participa! deste procedimênto
lic itatório, inclusive com poderes para formulaÇão de ofertas ê lances verbais. cada Licitante
credenciará apenas um rêptesentante que aerá o único admitido a intêrvir nas fâses d o certame
amente
na forma prevista neste instrunento, podendo ser substituido Posteriolmente Por outro de
credenciado.
'1 .2.Para o credenciamento devêráo ser aPresentados os seguintes documentos:

7.2.1.Tratando-se do representante 1egal: o instrumento congtitutivo da empresa na forma da Lei,
for o caso, devidamente legistrado no órgão competente, no gual estejam explêssos seus
podê!ês para exercer di!êj.tos ê assumir obrigaçõês êm decorrência de taf investidurai
7.2.2.Tratando-se de procurador: â procuração por instlumento público ou particulaÍ da gual
constem os necessálios podeles pala formula! velbalmente lanceg, negociar preÇos, firmar
declalaÇões, desisti! ou apresentar as razões de lecurso e praticar lodos os dêmâis atos
pertinentes ao cert.rme; acompanhada do co!respondente instrumento de consti.tuiÇão da empresa,
quando for o caso, que complove os poderes do mandante para a outolga. Na hipótese de procuraÇào
seja particular davará sar raconàccid! a fi!!! €D crrtório do ralDaetivo llgnstário,
7.2.3.O !êplesentântê legaI e o proculador deverão idenLificar-se aplesêntando documênto oficial
que contenha foto.
7.3,Estês documentos deverão se! entlegues ao Pregoej.ro - antes do inicio da sessáo púbIj.cÂ em o!igina1, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro
ou membio da Equipe de Apoio.
7,4.4 náo âpresentaÇão ou ainda a incorreÇão insanávef de qualqueÍ dos documentos de
credenciamento inpedi!á â participaÇão ativa do representaote do licitante no presentê cêrtame,
Esta ocorrência nào inabilitará sumaliamente o concorrente, apenas perderá o direito a
manifestar-se nas correspondentes fases do processo ficitatório. Para tanto, o Plegoeiro recebe!á
regularmente do leferido concolrente seus envelope§, declaraÇões e outros elemêntos necegsários
à participaÇào no certame, desde que apresentados na forÍna definida nêste instrumento.
7,5.No momento de abertura da sessão púb1ica, càda 1j.ci-tante, po! j.ntermédio do seu !ep!esêntante
devidamente credenciado entrêgará ao PÍegoeiro, em separado de gualquêr dos envelopes, a seguinte
quando

documentaÇão:

7.5,1 . DecIa!ação de ELaboraÇão Independente de Proposta - Ànexo II.
7.5,2.DêcIalação dando ciência de gue cump!e pfenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Ànexo III; e
7 . 5 , 3 . ComprovaÇão dê gue o licitante
se enquadra nos ternos do Art. 3o da l,ei 123106, sendo
considerado microêmprêsa ou êmpresa de pequêno po!te e recebendo, portanto, tÍatamênto
difelenciado e sinplificando na forma definida pela Iegislaçào vigente. Ta.L comprovaÇão poderá
ser feita ôtravés da apresentaçáo de qualquer um dos seguint.es documentos, a critério do
ficitante: a) decfaraÇào expressa formalmênte assj.nada por profiEsional da área conEábi1,
devidamente habilitado; b) certidào simplificada emitida pela junta comelcia1 da sede do
licitante ou êqulvalente, na forma da IegislaÇão pertinente. A ausência da referida declalaçào
ou ce!tj.dão sr.mpLificada impedi.rá a participação do licitante no presente certame.
7,5.3.1.o Prêgoêiro poderá promover diligência, na foEna do À!t. 43, §3', da Lei 9.666/93,
destinada a esclarecer se o licitânte é, dê fato e de direilo, considerado micloemplesa ou
emplesa de Pequeno Polte.
?.6,ouando os envelopes Propostâ de Preços e Documentaçào forem enviados via postal, a
documentaÇáo relacionadê nos itens '7.5,!, 1.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de Pieços.
8.0 DA PROPOgIÀ DE PREçOS
À ploposta deve!á ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope Iacrado, contendo as
seguintes i.ndicaÇôes no anve! so:
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
PROPOSTÀ DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL

NO. OOO21/202I

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

o

ENVELOPE PRoPOSTA DE PREÇOS

devêrá conter os seguintes efementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificaçôes constantes dêste instrurnento e seus
elementos - Ànexo I -, em papel timbrado da empresa, quando fo! o caso, assinada PoÍ seu
lepresentante legaI, contendo no correspondeote item cotado: discriminação, tnarca e/ou modelo e
oulras característicâs se necessário, quantidade e valores uniEário e total exPreasos em
algarismos.
8.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utiLizaÇão de duas casês decinai.s ÍndicaÇào
em contrário está sujeita a colreÇão observando-se os seguintes critérios:
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excêsso de digitos: sendo o plimeiro dígito êxcedênte menor gue 5, todo o êxcesso sera
suprinido, caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior Para mais e os demais itens
excedentes suprimidos.
8.4.À quantidade mlnima de unidadês a ser cotada, por item, não deverá ser inferior a 1008 da
estimativa detalhada no correspondente Termo dê Referência - Ànexo I. Disposiçào em contrálio
não desclassifica automalicanente a proposta apenas o respectivo itern se!á desconsiderado.
8.5,À Proposta deverá ser rediglda em ltngua portuguesa e em moeda nacional, efaborada com
cfareza, sem a1lernativas, rasulas, emendas e/ou êntrelinhas. Suas folhas lubrj.câdas e a úItima
datada e assinada pelo responsávef, com indicaÇào: do vaLor total da Proposta em ôLgarlsmos,
dos plazos de entrega ou execuÇâo, dês condiÇôes de Pagamento, da sua va.Lidade que não poderá
ser inferior a 60 dias, e outras informaÇõeê e observaÇóês Pertinentês que o Iicitance julgar
necessárias.
çáo
8.6.Existindo disclepância entrê o preÇo unitário e o valor tota1, resultado da mult.i.
do pleÇo unitário pela quantidade, o preço unitário Prevalecerá.
8.?.Fica estabelecido c{ue havendo divergência de PreÇos unitários PArA Um mesmo Pro
serviço, prêvaIêcerá o de mênor valor.

8.8.No caso de aLteração necessária da proposLa fej.ta pelo PregoeiÍo e sua Equipe de Àpoio,
decoltentê exclusivamente de lncorreÇões na unidade dê medida utilizada, observada a devida
ProPorciona I idadê, bem como na multiplicaÇão ê/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
8.9,4 não indicaçào na proposla dos prazos de entrega olr execuÇào, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentêndido que o licitante aceitou integlalmente as disposiçóes do
ato convocatório e, portênto, serão considerâdas as determinaÇôes nefe contidas paÍa aE refeEidas
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificaÇào da ploposta.
8.10.É facuLtado ao licitante, apresenta! a proposta no próprio modelo fornecÍdo pelo ORC, desde
quê esteja devidamente preenchido.
8.11.Nas licitaÇões para aguisiÇão de mercadorias o partlcipante indicará a origem dos plodutos
ofertados. À eventual faLta da rêferida indicaÇào não desclassifica!á g f.icilante.
8.12,será desclassificada a proposta que deixar de atender as dispo€ições deste instrumento.
8.13,Ej.ca facultado ao licitante a apresentâÇão da proposta tarüém em midj.â, ou seja, em CD ou
PENDRIVE.

9.0 .DÀ

EÀBI LI TÀÇ.ÍO

habilitaÇão dos licitantes, deveEão ser apresenladoE en 01
úia , denLlo de envelope Iacrado, contendo as seguintes indicaçÕes no anve!so:
,Os documentos necessários à

PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
DOCUMENTÀÇÃO - PREGÁo PRESENCTÀL
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO

O ENVELOPE

(uma)

N". 0002't/202L

E CNPJ DO PROPONENTE

DOCUMENTÀÇÃO

deverá cont.er os seguintes eLementos:

9.2 . PESSOÀ JURÍDICÀ:

9.2.1.Prova de inscliÇão no Cadastro Nacional de Pêssoa Juridica - CNPIT.
9.2,2.Ptova de inscriçáo no cadastro de contlibuintes estadual ou municipal, Íe1âtj.vo à sede

do

Iicitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estaluto ou conElato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comelcÍais, e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos
de eleição de seus admi ni s tladoles . Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de direto!ia em exelcício. Dec!eto de autorização, em se tratando de enpresa
ôu sociedadê êstrangêj.ra em funcionamento no PaÍs, e ato de registro ou autorizaÇào pâra
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, Registro
comercial, no caso de êmpresa individual. Estas exigências nào sê aplicafi ao licitante que,
quândo dâ etâpa de credenciamento no certau[e, já tenha aplesentado de forna regular nos termos
do plesente instrumento convocatório, a referida documentaÇão solicitada neste subitem.
9-2.4.Bafanço patrimoniâl e demonstraçóes contábeis do úItimo exercicio social, já exigíveia e
apresentados na forma dâ Iêi. com j.ndicâÇão das páginas correspondentes do livro diálio em que
o mesmo se encontla, bem como apresentaÇào dos comPetentes teÍmos de abelcula e encerlamento,
assinados por proÍissional hâbillLado e devidômente registrados na junta comercial competente,
vedadâ â sua substituição por balancetes ou balanÇoa provisórios. TÍatando-se de empresa
constituída há menos de un ano, ou aquela que ainda não tenha rêalizado o fechamento do seu
p!iÍneiro ano de existência no prazo 1êgaI, poderá apresenta! o BalaÇo de Àbertura assinado por
profissional habilitado e devidamente legistrado na junta comercial. comPetente,
9.2.5.ReguIaridade para com a Eazenda Federal - Celtidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais ê à Dívida Àtiva da Uniâo.
9.2,6.certidões negativas das Eazendag Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outlo
equivalente, nâ forma da lei,
9.2.7.comprovaçãg de legufaridade refativâ ao Pundo de Garantia por Tempo de ServiÇo - FGTS,
aprêsentando o lespectlvo Certificado de Regularidade folnecida pela Caixa Econômj.ca Eederal.
9.2.8.Prova de inexistência de débitos inadimpLidos perante a.IustlÇa do frabalho, mêdiante a
aprêsentaÇão de Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-À da
consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretg-Lei no 5.452, de 1" de maio de 1943.
9.2,9.Declalaçào do Iicitante: de cumprimento do disPosto no Àrt' 7o, lnciso xxxIII, da
Constituição Pêderaf - Att. 21, Inciso v, dâ Lei 8.666/93; de superveniência dê fato impeditivo
no que diz respeito à participaÇão na licitaÇão; e de submeter-se a todas as cLáusulas e
condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9.2.10.Certidão negativa de falência ou concordata expedidâ pelo distribuidor da sede do
licitênte, no náximo 30 (trinta) dias da data previstâ para abertura das Propostas'
a
ou
9 . 2 . 11 . Comprovação de capacidade de desempenho anterior sàtisfatórj.o, de atividâde i
assêmêIhada ao objeto da licitaÇão, fej.ta através de aLestado fornecido por pessoa jurl Lca
dileito púbfico ou privado.
9.2.12.ÀIva!á de local-izaÇâo e funcionamento e/ou declaração da Prefeitura do local da s de
Eirma, infornando que a

mesma

funclona no endereÇo mencionado nos documentos.

3.DocrE ntaçáo .rp.clfl,cr:
9.3.1.LicenÇa Sanitátia Estadual ou Municipal.
- ANvÍSÀ, acompanhada,
9 . 3 . 2 . Comprovação da Àutorização dê E'uncionamento da emPresa licitante
quando for o caso, da devÍda autorizaÇão Para comercialização de medicamentos controlados.
9.

9.4.Os documentos de HabilitaÇáo deverào ser olganizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice cor re sponden t.e, podendo ser aPresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por caltólio competente, PeIo Prêgoeiro ou membro da Equipe de

APoio ou Publicação em órgão da imprensa ofj.cia1, quando for o caso. Estando perfeitamente
Legíveis, sen conte! bo!!õês, rasuras, emendas ou ent!êlinhas. dêntro do prazo de validade, e
êncêlrados em envel.ope devidahente Iaclado e indevassáveL Por se! apenês uma formalj.dade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o liciLante.
9.5.4 falta de qual.quer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias o!iginais para autênticaçào pelo Plegoeiio ou membro da Equipe de Àpoio
ou da pubficaÇão em órgão na imprensa oficial, a apresentaÇão de documentos de habititaÇáo Íora
do envêlope específico, torna!á o respectivo licitante inabilitado, 0uando o documento fo!
obtido via Internet sua legalidadê sêrá comprovada nos endereÇos elet!ônicos correspondentes.
Poderá ser uliIizada, a critério do Pregoeiro, a docunentaÇão câdastral de fornecedo!, constante
dos arquivos do ORC, para conprovaÇão da auLenticj.dade de efementos apresentados pê1o licitante,
quando

for o

caso.

CRIúRTO PÀRÀ .'I'IGÀIiEIIEO
10,1.Na seleÇão inicial- das propostas para identj.ficaÇão de quais irão passar a fase de lances
vêrbais e nâ classificação finaf, observadas as êxigências e procedinentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de mênor pleço apresentado pala o
co!!espondente itêm,
1o.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas. e após obêdecido o
disposto no Àrt. 3o, 52o, Inciso II, da Lei 4.666/93, a cfassificaÇão inicial para a fase de
Iances verbais, se fará através de sorteio.
10 .0. DO

11. O.DÀ ORDEti DOg TRIBÀ'.EOS

11.1.Para o rêcebj.mento dos envelopes e inicio dos tlabalhos sêrá observâda uma toleráncia de
15 (quinzê) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para leceblmento dôs envelopês,
nenhum outro será aceito.
11.2,Dec1arada abelta à se6sáo púb1ica peLo Plegoeiro, será efetuado o devido crêdenciamento
dos interessados. Somente participará atlvamente da reuniáo um repregentante de cada Iicitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualque! pessoa que se interessar.
11.3.O não compalecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação
da reunião, sendo quê, a simples participaÇáo neste celtame impl-ica na total aceitaÇão de todas
as condiÇões estabelecidas nêste Instlumênto Convocatório e aeus anexos,
11.4.En nenhurna hipótese será concedido prazo para a apresentaÇão de documentaçào e/ou
substj.tuição dos eÂveLopes ou de gualquer êIemento exigido e não apresentado na reunião destinada
ao recebi.mento das propostas dê Preços.
11.5.O Pregoeiro leceberá de cadâ reprêsêntante os envelopes Proposta dê Pleços e DocumenLaÇão
e a declaraÇão, sepalada de gualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitaÇão.
ll.6.Posteriormente abri!á os envelopes Propostas de PreÇos, rubricará o seu conleúdo juntamente
com a suâ Equipe de Àpoio, conferindo_as quanto à validade e cumPrimento das exigências
constantes no instrumento convocatólio e solicita!á dos licitantes que examinem a documêntaÇão
nefes contidas.
ll,T.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisa!á os docurnentos e as observêções porventura
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da cfassificação iniciaf, indicando
a proposta de menor pleço e aquelas em valores sucessivos ê superiorês em até dez po! cento,
reLativamenle à de menor valor, para cadâ item cotado. Eô!-retantg, se assim julgar necessário,
poderá divulgar o lesultado numa nova leunião.
11.8.Não havendo pala cada item licitado pelo menos t!ês prôpostas nas condiÇões acima dêfinidas,
seráo classiflcadas as melhores p.opostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que
sejam os preços oferecidos.
11.9.Em seguida, será dado inlcj.o à etapa de apresentaÇào de Iances verbais peLos representantes
dos licitantes lnicialmente classificados, que deverão ser formufados de forma sucessivâ, em
valoles distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preÇo, Serão realizadas
tântâs lodadas de lances vêrbâis quantas se fizerem necessáriâs. Esta etapa poderá ser
interrompida, marcando-sê üna nova sessào púb]ica pala continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
inconpatíveis com o valoÍ orÇado, e
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios,
develão ser efetuados em unidade monetária nacional. A dêsi.stência êm apresenlar lance verbal,
quândo convidado pelo Pregoeiro, iÍrplj.cará na exclusào do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o colrespondente item cotado e na nanutenção do último prêço aPresêntado, pala
efeito de classificaÇão final das propostas.
11.11,DecIarada encerlada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira cLassificada, quanto ao objeto e valor, decÍdindo motivadaftentê a
resPeito.
11.12.Sendo acêitáveI a ploposta de menor preço, será abelto o envelope contendo a documentaÇão
de habilj.taÇào somente do liciCante que a tiver forrhulado, para confirmaÇão das suas condiÇões
Constatado o ateÂdimento plêno das exigências fixadas no instrumento
habilitatórias.
convocatório, o licitante sêrá dêclarado vencedor, sendo-lhê adjudicado o resPectivo item,
objeto deste certame, após g transcurso da conPetente fase reculsal, quando for o caso.
11.13.Se a ofêrtâ não for aceitáveI ou se o licitante não atendêl as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofêrtas subsêquentes, na ordêm de cfassificaçào, vêlificand a sua
aceitabiltdade e procedendo à habilitaÇão do ProPonente, e assim sucessivamente, alé a
ção
de uma proposta que atenda as disposiÇÔes do instrumento convocatório'
11.14.Da reunião lavrar-sê-á Ata circunstanciada, na qual serào registradas todas as ocor
e çÍr.re, ao finaL, será assinada PeIo Plegoeiro, sua EquiPe de APoio e l-icitantes presente

11 .15.Em decorrência da Lei ComplemerLat 123/06, a comprovaÇão de regularidade fiscal
e
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.Às microempresas e êmplesas de pêqueno porte, por ocasj,ào da pârticipação nesta
licitação, deve!áo aptesentar toda a documentaçáo exigida pa!a comprovação de !egularidade
fisca-I e trabalhista, dêntre os documentos enumerados neste instlumento pala efeito de
HabilitaÇão e integrantes do envelope DocumentaÇão, mesmo que esta apresente alguma leslriÇãoi
11.15.2,Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ê trâbalhista, se!á
assegurado o prazo de 02 (dois) dj.as úteis, cujo têlmo inicial corresponderá ao monento em guê
o Iicitante for dêclarado vencedor, prorrogáveis por igua.I período, a critério do ORC, para a
regufarização da documentaÇào, pagamento ou parcelômento do débj.to, e emissão da eventuais
certidõês negativas ou positivas con efeito de certidão negaEiva;
11.15.3.À náo - regul ari zaçâo da documentaÇão, no plazo acima p!êvisto, implica!á decadêncj.a do
direito â contratação, sem plejuizo das sanÇões previstâs no Àrt. 8L, da Lei 8,666/93, sêndo
fâcultado ao ORC convocar os Li-citantes lemanescentes, na ordem de cl.assificaçào, para asslnaLura
do conLrato, ou revogar a licitaçáo.
11.16.Os docrmentos apresentados pelos licitantes no Credencianento e os êlementos constant.es
dos envelopes Proposta de Preços e Documentação que forem abertos, serão !etidos pelo Pregoêiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DocumentaÇão, ainda lacrado. do
licitante desclassificado ou que não loglou êxito na etapa compêtitiva que não for retirado po!
seu repregêntantê 1e9al no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaçáo do

prêsente celtame, será surnariamente destruÍdo.
12.O.DO CRIIÉRIO DE ÂCEtrÀBrLrDÀDE DE PR!çOS

vafor para o reapectivo item refacionado no Anexo I
- EspecificaÇôes, na coluna código:
12,1.1.Com indÍcios que conduzam a uma presunÇào relativa de inexequi-bi I idade, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8,666/93, em tal situaÇão, náo sendo possÍve] a iÍnediata
confirÍnação, pode!á ser dada ao Licitante a oportunidade de demonstra! a sua exequibÍLidade,
sendo-1he facuftado o prazo dê 03 (três) dias útêis para complova! a viabilidâdê dos preços,
conforme pârámetros do mesmo Àrt, 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item.
12,2.Salienta-se que tais ocorrênciaa náo dêsclassificam automâticanente a proposta, quando for
o caso, apenas o iten correspondente.
l.2.1.Havendo proposta ou lance vencedor com

-

Termo de Referência

13.0.DOs

nlctTRSOS

13.1.Declãrado o vêncedo!, qualque! licitante poderá manifestar imediata e motivadamênte a
ÍntenÇào de recorrer, observando-se o disposto no Àrl. 4ô, Inciso XVIII, da Lei 10.520/02 e,
pr i.nc ipalmente, no Àrt. 4ô-G, §§ 1" e 2", dd Leí 13.919/20, alterada.
13,2.o acolhimento do recurso importa!á a invalidaÇão apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
13.3.À falta de mânifestaçáo imediata e motivada do licitantê impoltará a decadência do dileito
de recurso e a adjudicaÇão do objeto da fj.citação pelo Plegoeiro ao vencedor,
13.4.Dêcididos os recursos, a autoridadê superior do ORC fará a adjudÍcaÇào do objêto da
Iicitação ao proponente vencedor.
13.5.o lecurso será dirigido à âutoridade supe!ior do ORc, por intelmédj.o do PÍegoeiro, devendo
ser protocolizado o original, nos horários nolmais dê exPediêôte das 08:00 as L2:00 ho-ras,
exclusivamênte no seguinte endereço: Àv. PÍêsidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
1{.0.DÀ BOaOTDGf,çlO E rDarDD rclçÃo
14.1,ConcIuído a fase competitiva, ordenada às prgpostas apresentadag, anafisada a documentaÇáo
de habilitaÇáo e observados os lecursos polventura interposLos na folma da legislaÇão vigente,
o PrêgÍoeiro emilira relatório conclusivo dos tlabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a
autoridadê superior do oRC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários
à Àdjudicação e Homologação da lespectiva Iicitação, quando for o caso.
14.2.À autolidade superior do oRC podê!á, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesseg do oRc, discorda! e deixar de homologar, tolaf ou pa-rcialmente, o resultado
apresencado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitaçào, desde gue apresente a devida
fundamentaÇão exigida pela legislaÇão vigênte, resguardados os direitos dos lj.citantes'
15.0. DO CONERÀIO

15.1.Após a homologaÇão pefa autoridadê supêrior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do plazo de 02 (dois) dias consecutivos da data de rêcebimento da notificaÇão, assinar o
respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades Permitidas
pêIa Lei 8.666/93, podendo o mesno sofle! alterações nos telmos definidos pela leferida nolma.
15.2.Não atendendo à convocaçào parâ assina! o contrato, e ocorrendo esta dentlo do plazo de
validade de sua proposla, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtj.do cono
vencedor da licilaÇão.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do Iicitânte vencedo! não comparecer para âssinatura do contlato
no prazo e condiÇões estabelecidos, convoca! os Iicitantes remanescentes, na oldem de
classificaçào e sucessivamente, para fazê-]o em igual prazo do licitante vencedor'
15.4.o contrato que evêntualmênte venha a sê! assinado pelo licitante vencêdor, po ás
as
aLtelado com a devida justificativa, unilateralmente PeIo Contrâtante ou Por acoldo
s to
paftes, nos casos plevistos no Àrt, 65 e 5e!á lescindido, de pleno dj.rêito, conforme o
nos Arts, 1'7t '79 e 79, todos da ],ei 8.666/93; e realizado na folma de fornecimento par

15.5.O Contratado fj.ca obÍigado a acej.tar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acÍéscimos ou
supressôes gue se fizerem necessáÍios, até 50t (cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, nos termos do Àrt, 4o-I da Lei 13.979,/20, altelada
16. 0.DÀ!t §ANÇÕES ÀDtarNtstRÂTrvrg

16.1.ouem, convocado dentro do plazo de validade da sua ploposta, neo celebtar o contrato,
dêixar de entlegar ou âpresentar docurnentação falsa exigida pala o certame, ensejar o
retardaftento da execuçãto de seu objeto, nào mantiver a proposta, falha! ou fraudar na execuÇão
do Çontlato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações fafsas ou cometer flaude fj.scal,
garantido o dileito à ampla dêfêsa, fj.cará impedido de IicitaÍ ê contrata! com a União, Estados,
Distrito Fedêlal. ou Municípios e, será descrêdenciado do Sistema de Cadastrahento Unifj.cado de
Eolnecedores SICÀE do Governo Federal e de sistemas semel.hântes mantidos por Estados, Dist!ito
Fêdêra] ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sen prejuízo das multas prêvistas
neste Edital e das demais corninaÇóes legais.
16.2-A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidag e preceitos legais, sujeitará
o Contlatado, garantida a p!évia defesa, às sêguintes penalidades plevistas nos Arts, 86 e 8?,
da Lei 8.666,/93: a - advêrtênciai b - multa de mora de 0,59 (zero virg\rla cinco por cento)
aplicada sobre o valol do contrato por dia de aLlaso na entrêga, no inlcÍo ou na execuÇâo do
objeto ora contratado; c - multa dê 10t (dez por cento) sobre o valoÍ contratadg pela inexecução
total- ou palcial do contrato; d - s imulta neâmente, qualgue! das penalidâdês cabiveis
fundamentadas na Lêi 8.656/93 e na Lei L0.520/02.
16,3.Sê o valor da nulta ou indenizaçâo devida não fo! recolhj.do no prazo dê 15 (quinze) dias
após a comunicâção ao Contratado, será âutomaticamente descontado da pliÍneira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a faze! jus, acrescido de julos moratórios de 1* (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Àpós a apficaÇão de quaisquer das penalidades previslas, .êaLizar-se-á comunicaçào esclita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, êxcfuídas as penalidades de adveltênciê e muILa
de mora quando for o caso, constando o fundâmento legal da punição, informando ainda quê o fato
sêrá registrado e publicado no cadastlo correspondeDte.
17.0.DÀ

COuPROVAÇ1O DE EXICUçÂO E RECEBT!@NEO DO OBJETO
17.1.Executada a presente contrataçào e obselvadas as condições de ad.implemeÂto das ob!igaçõês
pactuadas, os proêedimentos e prazos parâ lecebê! o seu objeto pelo ORC obedêcerão, conforme o
caso, à disposiçôes doa Arts, 73 a 76, da Lei 8.666,/93.

18. O.DO PIGAIIEÍIO

18.1.O pagamento será realizado mediante processo regula! e em observância às normas e
procedimentos adotâdos pelo ORC. da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de t.rinta dias,
contados do periodo de adimplemento.
18.2.O dêsembolso máximo do perÍodo, não será superior ao vafor do rêspectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aplovado, quando for o caso, e sempre em confolnidade com a
disponibilidade de reculsos financeiros.
18.3.Nenhum vâ1or sêlá pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaÇão
financeira que lhe for inposta, em virtude de penalidâdê ou inadimplência, a gual poderá sêr
coílpensada com o paganento pendente, sem que isso gêre direito a acÍéscimo de qualque! natureza,
18.4.Nos casos de eventuai-s atrasos de pagamento nos termos deste iostrumento, e desde que o
Contlatado nâo lenha concorrido de a.lguma forma para o atraso, será admitida â compensação
financeira, devj-da desde a data limite fi)rada para o pagaftênto até a data correspondente ao
efetivo pagahento da parcela. Os encargos moÍatórios devidos em razào do atraso no pagamento
serão calculadog com utilizaçáo da seguinte fórmu1a: EM - N x VP, I, onde: EM: encargos
moratórios; N = número de dias entrê a data prevista para o pagamento e a do efetivo Paqament.o;
VP = valor da parcêIa a se! paga; e Í - índicê de compensaÇão financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percêntual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo lndice adotado pelo Governo Eedela1 que o substj.tua. Na hipótese do referido
indice esLabelecido para a compensação financeira vênha â se! êxtinLo ou de qualquer forma não
possa mâis sêr utilizado, será adotado, eÍn substj.tuiÇão, o que vier a sêr determinado Pela
Legislação então em vigor.
19.0. DO REÀJUSTI!.EIIIO

19.1.os preços contratados são fixos e ilreajustávej.s no Plazo de um ano.
19.2.Dent!o do pÍazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os Preços
poderão sofre! !êajuste após o intêrregno de um ano, na mêsma proporçào da variaÇão vêrj.ficada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se Po! base o mês de aPresentaçào da resPectiva ProPosta,
exclusivanente pala as obrj.gaçóes iniciadas e concluidas após a ocolrência da anualidade.
19,3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínino de um ano sêtá conlado a Partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divulgaçáo do índice de Íeajustamento, o Conttatante Paga!á ao
Contlatâdo a importância côlculada pela última variaÇào conhecÍda, Iiquidando a difelenÇa
correspondente tão togo seja dj.vulgado o indj.ce definitivo. Fica o Contratado obligado a
apresentar menória de cáIculo leferente ao leajustamento de ptêÇos do valor remanescente, semPre
que este ocoller.
19.5,Nas aferições finais, o índice utilizado Para reajuste será, obligato! i amente, o dêfi
não
19-6.Caso o índice estâbelecido Para reajustamento venha a ser extinto ou de qualguer f
Ia
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determina
IêgislaÇào entáo em vlgor.

19.7.Na ausência de previsão legaI quanto ao Índice substituto, as partes elegerào novo indice
oficial, para reajustamento do pleÇo do valor retnanêscentê, por meio de termo aditivo.
19.8,o leajuste poderá ser lealizado por apostj.Iamento.
20. 0.DÂs DrsPosrÇÔEs GERÀr8

20.1,Não será devida aos proponentes pela efaboraçâo e/ou apresentaÇão de docLrlnentaÇão relatj.va
ao certame, qualguer tipo de indenizaÇão.
20.2.Nenhurna pessoa flsica, ainda que credencj.ada por procuração legal, pode!á representar mais
de uma Licitante 20.3.À presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de intêrêsse público
decorrente de fato supêrvêniente dêvj.damente complovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocaÇào de terceiros, mediante parecer escrito e devidamênte
fundame!Itado.

20,4,Caao as daLas plevistas para a reafização dos eventos da presente licitação sejam declaradas
feriado e não havêndo ratificaÇão da convocaÇào, ficam transferidos automaticamente para o

primêiro dia útiI subsequente, no mesmo locâl e horâ antêriormentê previstos,
20.5.O ORC por conveniência adninistrativa ou !écnica, se reserva no direito de parafigar a
qualquer tempo a execuÇão da contraLaÇão, cientificando devi.damente o Contratado.
20,6.Decairá do dirêito de impugna! perante o ORC nos termos do piesêntê instrumenCo, aquele
que, tendo_o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
j. rregu.L ar idade s gue o viciaram hipótese etn que tal comunicado não terá êfêito dê recurso.
20.7.Nos valoles aplesentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com
aquisiÇão de matelia1, mão-de-obra utilizada, impostos, encarçJos, fretes e outlos que venham a
incidir sobre os lespectivos preços.
20.8.Às dúvidas surgidas após a;rprêsêntação das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e exclusivamente sujêitos a interpretaÇão do Pregoeiro, sêndo facultada ao mesmo
ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da lj.citação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instruÇão do processo.
20.9.Para dirimiÍ contlovérsias decorrêntes dêste certarne, excluíde qualquer outro, o folo
competente é o da Comalca de ltabaj.ana.
Mogeiro
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I

PÀN,ÀÍBÀ

Tfi ICTPÀ! DE IGIIRO

PERI.ANETyTE

DE rJICtrÀÇão

-

TERMO DE REEER.ÊNCIÀ

-

ESPECIFICÀÇÔES

1.0.DO OBJEIO

1.1.ConsTiIui objeto desta Iicit.aÇáo:

CONTRÀTÀÇÁO DE EMPRESÀ PÀRÀ EORNECIMEMIo DE

EPI E MÀTERIÀIs

MEDICO HOSPITÀIÀR PÀRÀ À ÀDMINISTRÀÇÃO DIRETÀ DO MUNICIPIO DE MOGEÍRO.
0 . wsrrErcÀrrvÀ
2.1,Considelando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir,
e adequadamente, os procêdimentos necessários para viabilizar a contrataÇáo em te1a.
2.2,Às calacterísticas e especificaÇões do objeto ora Iici!âdo são:

2.

DISCR,IIG

PE

- Participação Excfusiva uE/EPP: Àrl. 48, I, da Lei

ONIDTDI

técnica

IDÀ.DE

123 06

2.3.Pata o item con a indicação "ME" a participação é exclusiva a Microêmplesas e Emprêsas
Pequeno Porte, nos termos da legislaÇáo viqente.

de

3. O.OBRTGÀçÕE§ DO CONERÀÍàDO

3.l,Responsabilizar-se pol todos os ônus e obligaÇões concernentes à legj.slaÇão fiscal, civiI,
tributáÍj.a e trabal.hista, bem como po! todas as despesas e complomissos assumidos, a gualque!
título, perante seus fornecedores ou tercêiros em razão da execução do objêto contratado.
3.2.substituir, arcando com as despêsas decolrentes, os materiais ou sêrviÇos que apresentarem
aLteraçôes, deterioraÇõeg, imperfeiÇões ou quaisquer irregulalidades discrepantês às exigências
do instrumento de ajusEe paccuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagafiento.
3.3,Não transferir a outrem, no todo ou em partê, o objeto da contratação, salvo mêdiântê p!évia
e expressa autorizaÇào do contratantê.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obligaçóes assumidas, todas as condiçôes dê habllitação e gualificaÇão exigidas no
respectivo processo Licitatório, aplesentando ao Contratante os documentos necessários, sêmprê
que solici Lado,
3.5.Emitir Nota Eiscal. corlespondente à sede ou filial da empresa gue apresentou a documentaÇão
na fase dê habj.litaÇão.
3,6.Exeeuta! todas as obrigaçôes assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquêdrandosêr rigorosameôte, dentro dos preceitos legais, normas e especificaçóes Lécnicas
co

r!espondentes

.

{.o.Do cRtrÉRto DE ÀcatTÀBtr.rDÀDE DE PREÇOS
4,1,Havendo proposta ou lance vencedor com valo! para o respectivo item relacionado âcima, nê
coluna código:
4.1.1.Com indicios que conduzam a uma presunÇáo relatj.va de inexequibilidade, pelo clitério
defj.nido no Àrt. 48, 1I, da Lei 8,666/93, em tal situaçào, nào sendo possivel a imediata
confirmaÇáo/ poderá ser dada ao licitante a oportunidadê de demonstrâr a sua exêquibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comprovar â viabilj.dade dos PreÇos,
conforme parâmetros do mesmo Àrt, 48, II, sob pêna de desconsidelaÇáo do item.
4,2.salienta-se que tais ocorrêncj.as não desclassificam automaticamente a propostâ, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
4.3.os lances velbais serão efetuados em unidade monetá!ia nacional.
5.o.MODELO DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte intêgrante deste Têrmo dê Referêocia o modelo de proposta de prêços coÍrespondente,
podendo o Iicitante apresenta! a sua proposta no própriô modelo fornecido, desdê que sêja
devidamente preenchido, conforme facufta o instrumento convocatório - Ànexo 01.

RENÀTÀ CRISTINÀ SITVEIBà NEVES VÀSCONCELOS
SECRETÁR]À

# [.

.'-ESTÀDO DA PÀRÀÍBT

PRIIIITORÀ I'I'NICTPÀ! DE TOGEIRO
co|arssÂo PE$iÀNENTE DE LtCtrÀÇIO
ÀnExo 01

lo

tE$to

BEtrRitEIÀ

DE

-

pRoposrÀ

/202I

PREGÃO PRESENC]AL NO OOO2'I

PROPOSTÀ

BEr.:

PREGIO pREgtX§CrÀI,

N"

OOO21l2O2t

OBJETO: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ EORNECIMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO D]RETÀ DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

EPI E MÀTERIÀIS MED]co HoSPITALÀR

PÀRÀ À

PROPONENTE:

Prêzados Senholes,

IicitaÇão

Nos termos da

em

êpÍgrafe, apresentamos proposta confolme abaixo:
lqrcr/x)DEra T'IIIDIDI
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cÔDtco
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cx
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IOUW, }6MóRIÀ:
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MODELOS
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pREGÃo pRESBtCtt!

§" ooo27l2o2l

DECLÀRÀÇÔES

REF.:

PREGÃO PRESENCIÀL N' OOO21/2027
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN P!T

1 0

- DECIÀRÀÇÁO de cumprimento do disposto no Àrt. 7o, lnciso XXXIII, da
da Lei 8.666/93.

CE

Àrt- 27, Inciso

acina qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao dlsposto no À!t. ?o inciso
XXXIII da ConstituiÇão Federal, Lei 9.854, de 27 dê outubro de 1999, declara não possui! em seu
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, ingafubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquêr trabalho; podendo existi! menores dê
quatorze anos na condiÇào de aprendiz na forma da legislação vigente.
O proponenle

2.0 - DECIÀRÀÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação
Iicitaçáo,

na

conforne exigência contida na Lei 8,666,/93, Àrt. 32, S2o, o proponente acima qualificado, declara
não have!, até a presente data, fáto impeditivo no que diz respeito à habi I j. Lação /part icj.pa Ção
na presente l-ici.t.aÇão, nào se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando cieDt.e da
obrigatôriedade de infolnar ocolrências posteriores. RessâIta, ainda, oào êsta! sof!êndo
pênalidade de declaraÇão de idonêidade no âmbito da adlnioistração Federal, Estaduaf, Municipal
ou do Distrito Pedêral, arcando civil e criminalmente Pê14 plesenEe afirmaÇão.

3.0 -

DECLÀRÀÇÃO

convocatório.

de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento

O proponente acima gualificado declata te! conhecimento e aceitar todas as c1áusulas
respectivo instluÍ1ento convocatólj.o e submeter-se as condições nele estipulâdas.
Local e Data.

NOME,/ÀSS INATURÀ/ CÀRGO

Replesentante legaI do proponente

oBSERVÀÇÃO:
DECLÀRÀÇÔES DEVERÀO SER ELABORÀDAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO

ÀS

LICITANTE,

OUÀNDO EOR

O

CASO.

do

R-EE.:

PREGÃO PRESENCIÀL NO OOO27

?oLHA 02/02

/2027

PREFEITURÀ MUNÍCIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE:

CNPJ:

4.0

DECIÀRÀÇÃO

de elaboração independentê de proposta

(ideotificação completa do represênLante do licitante),
cono represêntante devidamentê
constituÍdo de (identificaçáo completa do ficitante ou do consórcio) , doravante denominado
(licitanCê/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1.. do EdiLaI do Pregào presencial no
0002?/2021, declara, sob as pênas da 1ei, em especial o arL. 299 do Código Penal Brasileiro,
çf're:

a) a proposta apresentada para partj-cipar do Pregão Prêsencial n" 0002'l /202L foi elaboradâ de
pelo licitante, e o conteúdo da proposta nâo foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de quaLquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n' 00027/2027, por qualquer meio ou por quafçÍuer pessoa;

manei-ra independente

b) a intenção de apresentar a proposta e.LaboEada para participar do Prêgão Presencial
0002'l /2027 nào foi infolmada, discutida ou recebida de quafquer outro participante potencial
de fato do Pregão PlesenciaL n" 00021 /2021, por quaLque! neio ou po! gualçÍuer pessoa;

n

ou

c) que nào tentou, por gualguer mêio ou por gualquêr pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Plegão P.esencial n" 0002'7 /2021 guanto a participar
ou nào da rêfêÍida licilaÇão,
d) que o conteúdo da ploposta apresentadâ para participa! do Pregão Presencial n" 00021/2027
não gerá, no todo ou em palte, direta ou indiretâmente, comunicado ou discutido com qualquer
outro pa!ticipante potencial ou de fato do Pregão Presencial n6 00021 /2021 antes da adjudicação
do objeto da referida licicaÇão;
e) gue o contêúdo da proposta apresentada para pareicipação do Pregào Ptesencial o" 00021/2027
nào foi, no todo ou em parte, dirêta ou indiretêmente, discutido ou lêcebido de quafquer
integranEe da Prefej.tura MuniciPaI dê Mogeiro antes da abêltura oficial das proPostasi e
f) que está pLenamêntê ciente do têor e da extensão desta declaraÇão e que detém plenos poderes
e i.nformaÇóes pala firmá-la.
Local e Data.

NOI,ÍE,/ÀSS Í

NÀTIRÀ/

CÀRGO

Representante legaI do proPonente

OBSERVÀÇÁO:
ÀS DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ELÀBORÀDÀS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO

TICITÀNTE,

QUÀNDO FOR

O

CÀSO.

í_ &§
,
.Y
ESTÂDO DÀ
PRESEITURÀ Ifi'NICIPÀI. DE I'O6EIRO

colttsslo
ÀIIE)(o

III -

I.4ODELOS

REF.:

PREGÃO PRESENCIÂ!

N"

OOO27/2027

DA DECI,ÀRÀÇÁO DE REGULÀÀIDÀDE

PREGÃO PRESENCIAI

N"

OOO2'7

PERúÀttErrE DE [IcITÀÇlto

-

HÀBILITÀÇÀO

/202I

PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE

CNPJ

1.0 1,0

.520

DECLÀRÀÇÃO

DE

REGULÀRIDÀDE

/02.

pala habititação previsto no À!t. 4o, Inciso vII,

da Lei

qualificado, dêcIala, em conformidade com o disposto no Àrt, 4", Inciso VII,
da Lei. 10,520,/02, que está apto a cumprir plenamênte todos os requisitos de habilitação exigidos
no respectivo instrumênto convocatório que rege o certame acima indicâdo,
O proponente acj.ma

Local e Data.

NOME,/ÀS

S

INÀTURÀ/ CÀRGO

Representante legal do ploponente.

OBSERVÀÇÀO:
DECLARÀÇÃO DEVERÁ SER ELABORÀDÀ EM PAPEL TIMBBÀDO DO

À

LICITÀNTE,

OUÀNDO EOR

O CÀSO'

',.:l

í..§,

x
ESTÀDO DÀ PeneÍaÀ
PRErlI?qRt' XI'}IICIPTI DE IOGEIRO

codrsslo
àt{Exo

rv -

MINUTA DO
CONTRÀIO

pRrcÃ,o pREs6Ic!À!

§.

ooo27 /

pERltANrNrE DE LrcrrÀç.[o

2o2t

CONTRÀTO

No: ..../.,.-CpL
TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SÍ CELEBRÂM À PREFEITURÀ I,IUNICÍPÀL DE
MOGEIRO E .
PÀRÀ EORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE
INS?RUMENTO NÀ EOR},ÍÀ ÀBATXO:

Pelo presente instrumento de contrato, dê um Lado prefeitura Municipal de Mogeilo Av.
Presidentê João Pessoa, 47 - Cent.ro - Mogeiro - pB, CNPJ n. 08.866.501,/OOO1-67, ,,."t.representada pero Prefeito Ànlooio José Eerreira, Brasileiro, casado, Empresario, residente"toe
domicilj.ado nâ Sitio pintado de Cina, t38 - Àrea Rural- - Mogeiro - pg, Cpr n. e40.199.644_9I,
carteira de fdentidade n" 33601L8 ssPPÀ, doravante sj.mplesmente coNTRÀfÀNTE, e do outro ]ado
- . ., CNPJ n"
, neste ato aepresentado
por .... residente e domiciliado oâ ....,
CPF no
, Carteira de Identidade ho .,.., doravante simpl.esmente CONTRÀTÀDO, decid iram
as partes contratantes ass-ina! o presente contrato, o quar se regerá peras cLáusulas e condi ções
seguintes:
cráusulÀ pRtlt8tRÀ - Dog ElrxDÀt@Nrog I
Este contrato decorre da Iici-taÇáo modalidade Pregão PresenciaL n" OOO2'7/2A21, processadâ nos
ternos da DecÍeto Municipal n" 016, dê 10 de Novembro de 2006; e legislaÇáo pêrtinente,
consideradas as alteraÇôes posteriores das !efetidas nolmas; e ainda, especialmente, a Lêi
Eêderal n" 13.979, de 06 de fevereilo de 2020, altêrada.
CIÁtrEUI.À SEGONUÀ - DO OBJTEO:
O presentê contlato tem po! objeto: CoNTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PÀFÀ EoRNECIMENTO DE
MED]CO HOSPITÀLÀR PÀXÀ À ÀDMINISTRÀÇÀO DIRETÀ DO MUN]CIPIO DE MOGEIRO.

EpI E

MÀ?ERIÀIS

O fornecimento deve!á ser executado ligorosamente de acordo com as condiçóes expregsag neate
inatrumento, proposta aplêsentada, especificaÇões técnicas cor re spondentes, plocesso de
licitáçáo modalidade Plegào Presencial. no 00027 /2021 ê instruÇões do Contratante, do
tos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contralo, independente de transc
ão ;e
será lealizado na foína parcê1adâ.
crÁu8qrÀ rrBcEIBÀ - Do lrAIloB E PRrços:
O valor total deste contrato, a base do pleÇo proposto, é de

RS

cÍÁo8utÁ QrrrRrÂ - Do ntuústÂt{tN$o:
Os preços contratados são fj.xos e irleajustáveis no prazo de um ano,
Dentro do prazo de vigência do contrato e nediante solicitaçào do Contratado, os pleços pode
sofrêr leajuste âpós o interregno dê um ano, na mesma propôrção da variaÇão verificada no IPCÀIBGE acunulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇÊto da respectiva proposLa, exclusivamente
para as obrigaçõês iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno nÍnimo de um ano se!á conLado a partir dos
efeitos financeilos do último leajuste,
No caso de at!âso oü não divulgaÇáo do índice de leajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância ca]culada pela úftima variaÇão conhecida, Iiquidando a diferenÇa correspondente
Lão Iogo seja divuLgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado â aplesenta.r memória de
cálcufo referenEe ao Íeajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiÇôes finais, o lndice utilizado pala reajuste se!á, obrigatoli amen tê, o definitivo.
Caso o índicê estâbelecido para rêajustamento venha a ser extinto ou de quafquer forma náo possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o qüe viel a ser detelminado pela legisIâÇáo
então en vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerào novo lndice
oficial, para leajustamento do preÇo do valor lemaneêcente, por meio de termo aditivo.
O leajuste poderá ser reâlizado por apostilamento.
cráust rÁ oor}lEÀ - DÀ DorÀçIo:
Às dêspesas correrão por conta da seguintê doLaÇão, constante do orçamento vigentê:
Reculsos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI EEDERÀL 13,9'19/20 LEI MUNICIPÀL 340/2020 02.0f0
GÀSINETE DO PREFEITO O2OIO.O4.122,2OO2.2OO3 MANUTENCÀO DÀS ATIVIDADES DO GÀBINETE DO PREFEITO

02.O3O.SEC' DE EDUCÀÇÀO, CULTUBÀ, ESP, LAZER E TURISMO 02030.12.L22.2006.2948
MÀNUTENÇÃO DÀ SEC.
EDUCÀÇÃO, CULTU, ESP, IÀZER E TURISM 3.3.90.39.00.00 111
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ.JI,IRIDICÀ
02'040 sEc' MUNTCTPÀI DE SÀUDE O2O4O . lO . 722 . OOO 4 . 2 92 O MÀNUTENÇÀO DAS ÀTTVTDADES
DÀ SECRE?ÀRrÀ
DE sÀÚDE

02o4o.1o.301.2oo7-2042 MÀNur DÀs ÀTrvrDÀDEs no iulooo MrrNrcrpÀr DE
211 ourRos SERV' DE TERC. PESSOÀ ,fURrDrcÀ 02.o5o sEc. DE ÀCÀO SOCrÀL FMÀS sÀuDE 3.3.90.39.00.00
MÀNUT. ÀTIVIDÀDES DÀ SEC. DE ÀCÀO SOCIÀL O2.O?O SEC. ÀGRIC. MEIO 02050.08.244.2008.2040
02010.20.722.2010.2066 MÀNUT. ÀTIV.ÀDM. DÀ SEC. DE ÀGRIC. MEIO ÀMBIENTEÀI.{BIENTE, PESCÀ E PECU
02,O80 SEC. DE fNDUST.
COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ O 2 O 8 O . 1 5 . 4 5 2 . 2 O O 9 . 2 O 7 3 MÀNUTENCÀO
ÀT]VIDÀDES ÀDMINIS?RÀTIVÀS DÀ
SEINERÀ 3.3.90.39.00.00 OO1 UTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ .]URIDICÀ
ct ÁuguÍÁ sEErÂ - Do plctlÚErÍK):
O pagamento se!á efetuado na Tesouratia do Contratante,

mediante plocesso regular, dê seguinte
maneira: Para ocorre! no plazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
cr.Áusur.r sÉrr!6,
O. prazo máximo

-

Do pB,Àzo E DA vrchrcrÀ:

de êntlegâ qo_ olj:lo ora contratado, que admit.e prolrogação nas conctj.Çôes e
hipóteses previstas no À!t. 57, s 1., da Leí 8.666/g3t está abâi.xo indicado e será
congiderado
da emissâo do Pedido dê Comp!â:
a - Entlega: Imediata.
À vigência do Presentê contrat.o será determinada: 6 (seis) meses, considêrada da clata de sua
assinatu!âi podendo ser prorrogada por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto
Legj'srativo n" 6. de 20 dê marÇo de 2ozo' respêitados os prazos pactuados, conforme o disposto
no À!t. 4o-H da LeL f3.919/20, alterada.

otrÀvl - Dàs oBRtcÀçÕEg Do coxrRÀrtxrE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acolcto com as
leapectivaa cláusulas do presentê contratoi
b - PEoporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecinento contrataclo;
c - Notifica! o contratado sobre quâIque! irregularidade encontrada quanto à gualidâde de produto
fornecido, exelcendo a mais âmpl,a e completâ fiscalizaÇào, o gue não exime o contratado cle auas
responsabilidades contratuais e fegais;
d - Designar !êPresentantes com atribuiÇõês de Gestol ê Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especiarmente para acompanha! e fiscarizar a sua execuÇão, respectivamente,
Permitj'da a contlataçào de têrceiros pâra assistência e subsldio de informaçôes pertinentes a
ctÁEgurÁ

essas atribuiÇões.

crÁosuÀ rDNÀ - tÀs oERrcÀçôEs Do coNrRAtÀDo:
a - Executar devidamenLê o fornecimento descrito na cfáusufa corlespondente do presente contrato,
dentlo dos melhores parâmetros de gualidade estabelecidos pa!a o lamo de âtividade !elacionada
ao objeto contratual, com obsêrvâncj-a aos prazos estipulados;
b - ResPonsabj.lizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualqueÍ
títu1o, perante seus fornecêdores ou terceiros em tazão da execuÇão do objeto contratado;
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuçào do contrato,
que o represent.e integraLmentê em todos os seus atos;
d - Permitir e facilita!
a fiscalizaÇão do Contrâtante devendo presta! os informes e
esclarec j.mentos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diretêmente ao Contlatante ou a telcêiros, dê
entes
de sua culpâ ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essà respons
I
de
a fiscalizaÇáo ou o acompanhamento pelo órgáo interessado;
f - Nào ceder, transferir ou subcontaatâr, no todo ou êm parte, o objeto deste instrumen
o conhecimento e a devida aut.orizaÇào expressa do Contratante;
g - Mante!, durante a vigência do contrâto, êm compatibilidade com as obrigações assum as
todas as condições de habilitação e gualifj.caÇão exigidas no lespectivo processo licitató
aplesêntando ao Contratante os documentos necessários, sempre <Jue solicitado,

- DÀ lrrEnÀÇfo E REscrsÃo:
Estê contlaLo poderá ser alterado com a devidâ justificativÂ, unilateralhênte pelo Contlatante
ou por acordo entre âs partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
di.reito, conforne o disposto nos Àlts. '11 ,'18 e 79, todos da Lei 8.666,/93.
O Contratado fica obrigado a aceita! nas mestnas condiÇões contratuais, os ac!éscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 509 (cinquênta por cento) do valo! inÍcial atualizado
do contrato, nos termos do Àrt. 4o-r da Le! L3,919/20, alterada.
cLÁugurÀ DÉcrra

cLÁugUIÀ DÉcIxÀ PRIT.EIRÀ

-

Do REcEBII@flo:

Executado o presente conLrato e obselvadas as condiÇões de adimplemento das obrigações pactuadas,

os procedimentos e prazos para rêceber o seu objeto pelo Contlatante obedecerào, conforme
caso, às disposições dos Àrts. 13 a 16, da Lei 8.666193.
ctÁusur.À DÉctt{À sEcoNDÀ

-

DÀg pENÀtJtDN)Es:

o

À lecusa injusta em deixar de cumprir as obligaÇões assumidas e preceitos fegais, sujeita!á o
contrâtado, garantida a p!évia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93: a - adveÍtência; b - multa de mora de 0,5t (zero vílgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entÍega, no lnício ou na êxecução do objeto ora
contratado,' c - multa de 10$ (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou

palcial do conLrato; d - s imul- tanearnen te, qualqueÍ das penalidades cablveis fundamentadas
Le! 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

na

- Dr co|lpErlsÀçlo trtNÀ]ícEtn À:
atrasos de pagamento nos termos deste instlumento, e desde que o Contrâtado
não tênha concoÍrido de alguma forma para o atraso, será adnitida a compênsaçào financeira,
devida desde a data limite fÍxada para o pagâmeoto até â data corlespondente ao efetivo pêgamento
da parcela. og encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

crígsulÀ oúcrxr mncrrnl
Nos casos de eventuais

utilizaÇãodaseguintefórmulâ:EM=NxVP,I,onde:EM-encalgosmoratórios;N=núrnerode
dÍas entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamêntoi VP : valor da parcela a
se! paga; e I: índice de compensâçáo financeira, assim apurado: I - (TX + 100) + 365, sendo TX
: percêntual do IPCÀ-IBGE acunulado nos últÍmos doze meses ou, na gua fa1ta, um novo indice
adotado pelo Governo Fedelaf gue o substituâ. Na hipótesê do referido indicê estabêlecido para
a compênsaçáo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o quê vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
ctáusutÁ oúcrra gornrr - Do EoRo:
Para dirimir as questões decollentes destê contrato, as partes elegem o Eoro da Conarca
ftabaiana.

de

E, po! estarem de pleno acoldo, foi lavrado o Plesente contrato en 02(duas) vias, o qual vai
assinâdo pelas partes e po! duas testemunhas'
Mogêiro - PB,
TÊSTEMUNITÀS

.

PELO CONTRÀTANTE

PEI,O CONTRÀTÀDO

de

de

