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O Órgáo Realizador do Certame acinia qua.Iificado, lnscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
dênô[llinado aj,,trpLestlantê ORC, torna púb1ico pala conhêcimênto de quaotos possam intêrêssar que
fará realizar através do Pregoe.iro Ofi-cia1. assessorado por sua Equ.ipe de Àpoio, sediado no

endereço acima, às 08:00 holas do dia 20 de Agosto de 2A2L, por Íneio do site
https : / /www, portaldecompraspublicas . com. br, licitação na modalidâde Pregáo n" OOOOS/2021, Da
forma eLetrônica, com critério de julgamento menor pleço por item, e o fotnecimento realizado
na forma parcelada; tudo dê acordo con este instrumento e em observância a Lêi Federaf no 10.520,
de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n'8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei
Complemêntar n' 123, de 14 de DezêÍücro de 2006; Decleto Pederal n" 10.024, de 20 de SêtêÍúro de
2Ol9; e lêgislaÇão pertinente, consideradas as alteraçÕes posteriorês das referidas normas;
conforme os critérios e procedimentos a seguir dêfinidos, almejando obter â melhôr proposta
pala: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARA ÀOUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PÀRÀ o MUNICÍPIo DE MoGEIRo.
Data dê ã.bsrtura dâ eêaaão públicâ: 2O/OS/202L. Horálio: 08:00
Data para inicio da fase de lancês: 2A/08/2021. Horári.o: 08:31
Local: https: / /w1{l^,. portaldeco&praspubl icas. com, br
1. O.DO OBJETO

- horárLo d€ Bràaj,lia.
- horário de Brasilia.

1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão: CONTRÀ?ÀÇÃO DE EMPRESA PARÀ AOUISIÇÃO DE PÀTRULHÀ
o MuNrcÍpro DE MoGBrRo.
1.2.4s especificaÇões do objêto ora l-icitado - quantitativo e condiÇões -, eDcontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referêncj-a - Alexo I deste instrumento,
1.3.4 l-i-citação será dividida em itens, conforme tabela constante do ?ermo de Referêocia,
facuftando-se ao licitante a pârtj-cipâção em quântos itêns forem de seu interesse.
1.4.o critério de ju.Igaftento adoiado será o neno! pleço unitário do item, observadas as
êxigências contidas neste instrumênto ê seus anêxos quanto às especificaçõês do objeto.
1.5.4 contrataÇáo acima descrita, que será processada nos tennos deste instrumento convocatório,
especlficaÇões técnicas e informaçôes complemêntares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivaÇão de coÍnpra para suprir dernanda especifica CONTRATAÇÃO DE E},IPRESA PARÀ AOUISIÇÃO DE PÀTRULHÀ MECÀNIZÀDÀ PÀRÀ O MUNICÍPIO DE MOGEIRO _
considerada oportuna e imprescindlvê1, bêm como rêlêvante mêdida dê interêsse público; e ainda,
pê1a nêcessidade dê desênvol-vj.mento de açóes contiDuadas parê a promoÇáo de atividades
peltineotes, visando à maximizaÇão dos recursos em relâÇão aos objêtivos programados, obsêrvadas
as diretxizes e netas definidas nâs ferramêntas de planejamento aprovadas.
1.6.Na r:êferidâ contratação será concedido t!atameDto diferenciado e simplificado para as
Microêmpresas e Emprêsas de Pequeno Porte, nos linites previstos da Lei 123/06. Todavia, serão
afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 41 e 48t por estarêm presentes, isolada ou
simultanêamente, as situaÇões previstas nos incisos II ê III, do Alt, 49, todos do mesmo Piploma
Ieeêl.
\ \ ,
\\,(!à.!
2.0.DÀ IMPUGNÀçãO AO EDITÀT E DO PEDTDO DE ESCLÀRECI!,ENTO
2.1.InformaÇões ou esclarecimentos sobrê esta l-icitaÇáo, serão prestados nos horários noHis
de expediente: das 0B:00 as 12:00 hôias.
2,2.Oualquer pessoa - cidadão ou licitantê - podêrá impugnar os têrmos do Edj-ta1 deste celtame,
se manifestada por êscrito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis à data fixada para
abertura da sêssâo públ ica.
2,3.À respectj-va petição aerá apresentada da seguinte folma:
2,3.1. Protocol-izando o oliginal-, nos horários de expediêntê acima indicados' exc]usivamênte no
seguinte êndereÇo: Av. Presidentê Joâo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
2.4.Caberá ao Pregoei!o, auxiliado pefos responsáveis pela elaboraçâo deste EditaI e dos seus
anexos, dêcidir sobrê a impugnação no plazo de até 02 (dois) dlas úteis, contados da data de
recebimênto da impugnaçáo.
MECÀNrZÀDA pAÀÀ

2.s.Àcolhida a inpugnaÇão, será definida e pubticada nova data para a rea.lizaÇâo do certame.
2.6.Os pêdidos de esclarecimentos referentês a este processo licitatório devêrâo ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessâo
pública, por r0ei-o eIêtrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
2.6,1.No endereço: https: / /wi{ar. portaldecomprâspubl icas . com. br; e
2.6,2.Pelo e-nail: l icitacaomogeiroGuol. com, br.
2.?.O Pregoei-ro responderá aos pedidos de escfarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados dâ data de recebimento do pedido, ê poder.á rêquisita. subsidios formais âos responsávêis
pela e.laboração deste Edital ê dos seus anexos.
2.8'A§ r.espostas aos pedidos de esclarecimentos serão divu.lgadas pelo slstêma e viocularâo os
participantes e a adm-inistração.
2.9.4s impugnaçôes e pedldos de esclârecinentos não suspênden os prazos previstos no certarne,
2.10'A conces§ão de efeito suspensivo à impugnaÇão é nedida excepcional e devêrá ser rnotivada
pelo Prêgoêiro, nos autos do processo de lic.itaçâo.
3.O.DOS EI,EMENTOS PÀRÀ LICÍTÀçÃO

3,1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes e]ementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:
3.1.]..ANEXO Í - TERMO DE REEERÊNCIA _ ESPECIFÍCAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODBLO DE DECLARAÇÃO - não possuir no quadro societálio selvidor do ORC;
3.1.3.ANEXO III _ MINUTA DO CONTRÀTO.
3.2.À obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte forma:
3,2.1,Junto ao Prêgoeiroi gratuitanente; e
3.2.2.Pê1os
sites:
wvw. mogeiro. pb. gov, br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; https / /www. portaldêcompraspublicas . com, b
!.

iI, O.DO SUPORTE IúGAII

4.1,Esta Iicitação regêr-se-á pela Lêi Eedera] no 10.520, de 17 de .lulho de 2OA2 e
subs idiariamentê a Lei- Federal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complêmentar no 123l de 14
de Dezenúro de 2006; Decreto EederâI n" 10.024, de 20 de SeteÍüro de 2019; e legislação
pertinente, consideradas as al-teraçõês posteriores das rêfêridas normasi çFle fican fazendo
pârtês integrantes deste Edital, independente de transcriÇáo,
s.O.DO

PR"AZO

E

DOS nECURSOS ORÇÀI{ENTÁRÍOS

5,1.O prazo máximo pâra a execuÇâo do objêto ora licitâdo, conformê suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaçáo nos casos previstos pela Lei 8,666/93, êstá abaixo
indj.cado e será considerado a partir da emlssão do Pedido de Compra:
Enrrêga:30 (trinta ) dias,
5,2.O fornecimento será executado de acoldo com as especificaÇões definidas no correspoDdeote
Termo de Referência - Anêxo I. Na hipótese do referido termo não êstabelêcer o Ioca1 para a
entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou ern uma das
unidades admj-nlstr:ativas, por eIe indlcada, quê compõe a sua êstrutura opêracional.
5.3,O prazo dê vigência do correspondente contrato será deterrninado: até o final do exercicio
financeiro de 2027, considerado da data dê sua assinatura.
5.4,As despêsas dêcorrentes do objeto deste certame, corrêrâo por conta da seguintê dotaÇãol
Recursos Próprios do Municipio de Mogeiro: N' coNTRAfo cPS 35/2020 coNvÊNIo No 908743 PARECER
N" A4'79/2021. N' DO PROCESSO PLÀTÀEORMÀ MÀIS BRÀSIL 21.OO.085046/2020_12 LEÍ MUNÍCIPAL 340/2020
O2.O7O SEC AGRIC. MEIO ÀMBIENTE, PESCÀ E PECU O2O?0.20.606.\029,1062 AOUIS. DE MÀQUINÀS E
EOUIPAMENTOS ÀGRICOLAS 02.O8O SEC DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTUR.A 02080.15.452.1025.1057
AQUISIÇÂO DE EOUIPÀMENTOS 4.4.90.52.00.00 OO1 EQUIPA},ÍENTO E MATERIÀL PERMÀNENTE
6.0.DÀS COND!çõES DE PÀRTrC r PÀÇÀO
6.1.Poderão participar os interessados cujo xan1o de atividadê seja compativef com o objeto desta
Iicitaçâo, e que êstejam com credenciamênto regular junto ao oRC, condiçâo para obte!, mediante

procedimento iegular definido pêIo referido órgão, uma "senha de acesso" êspêcifica. O
procedimênto necessário para a realizaÇão do rêferido credênciamento, também está disponlvel no
endereço: https: / /w}rw. portaLdêcomPraspublicas ' com. br.
6.2.O licitante deverá utilizar essa "senha, para acesso ao si§tema eletrônico, sendo que a
simples validade no prazo dê vigência, náo significa sua habilitaÇão automática êm qualquer
Pregâo, na forna eletrônica, que venha a participar; etapa a ser cumprida a câda cêrtame.
sas
6.3.4 part.icipação neste certame é abêrta a quaisquer intê!êssados, inclusive ês Mic!o
e Emprêsas de Pequeno Porte, nos termos da legislaÇão vigentê.
6 4.Não poderão participar os interêssados:
6 4.1.Quê não atendam às condiçôes deste Edital ê sêus anexos;
6 . 4 . 2 . Estrangeiros que nâo tenhâm representâÇão lêgal- no Bra§i1 com poderes expressos p
receber citâÇâo e respondêr administrativa ou judicialmentei
6.4.3.Que estejam sob falência, concurso de crêdores, concordata ou em procêsso de dissolução
ou liquidação i
6.4.4,proibidos dê participar de licitaÇôes ê cêlêbrar contratos administlativos, na forma da
legislação vigênte;
6.4.5,Cujo estatuto ou contrato §ocial não incluir o obieto desta licitaçáo; e
6.4.6.oue se enquadrem nas vedaÇóes prêvistas no Àrt. 90, da Lei 8.666,/93.
6.5.É vedada a palticipaçâo dê êntj.dadês emp!êsariais quê estejam reunidas êm consórcio.

6.6.como condiÇão para participaÇão no Pregão. o licitante deverá pt:oceder, prefirninarmente, à
devida "qualificaçáo" mediante o preenchimento, no sistena elet;ônico. dé todos os campos
necessários ê obligatórios, tals como:
6.6.1.Que cumprê os requisitos estabelecidos no Alt. 3", da Lei 123106, estando, portanto, apto
a usufruir do tratamento favorecido êstabelecido nos sêus Àrts, 42 a 49, sendo que:
6.6.1'1.Nos itêns êxclusivos parâ participaÇâo de microempresas e emprêsas de pêqueno portê, o
náo cumprimento dos rêquisitos do referido artigo lnpedirá a participaÇão do licitante nos
Iespectivos itens; e
6.6'1.2.Nos itens em que a ParticipaÇão não for êxclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte. o não cumprimento desses requlsitos apenas produzirá o êfeito de o licitante não
te! direito ao tratamento favorêcido prêvi-sto ta Lei L23/06, mesmo que ME ou Epp.
6,6.2.Que está ciente e concorda com as condiÇôes contidas no Edital e seus anêxos.
6.6'3.oue cLlnpre os requisitos para a habititaÇâo definidos no Edital e que a proposta
aplesêntada está êm conforrÍridadê com as exiqências editalicias.
6.6.4'Quê inex.iste fato impeditivo para sua habilitação no certame, cieltte da obrigatoliedade
de declarar ocorrências posteriores.
6'6.S.Que náo emprega mênor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubrê e não emprêga
menor de 16 anos, safvo menor, a partir de 14 anos, na condiÇão de aprendiz, nos ternos do
artiqo 7", XXXIII, da Constituição Eederal.
6.6.6'oue nâo possui, êm sua cadeia produtiva, empregado executando traba.Lho dêgradante ou
forÇado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1. e no Inciso ÍÍÍ, do Àrt, 50, da
ConstituiÇão Fedêra1.
6.6.7.Que os bens sáo produzidos por enpresas que comprovem cumplimento de leserva de cargos
prevista em Iêi para pessoa com dêficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme
dj.sposto no Art, 93, da Lei Fedela1 n" 8.273t de 24 de julho de 1.991, e gue atendam às rêgras
de acessib.ilidade prêvistas na legislaÇão.
6.6.8.oue a proposta foi elaborâda de forma independente, nos termos da Instruçáo Normativa no
02, de 16 de sêtêÍüro de 2009, da Secretâria dê Loglstica e Tecnologia da InfôrmaÇão do Mj"nistério
do Planejamento e Gestâo.
6,?.À declaraçáo falsa .elativa ao cumprimênto de qualque! condiÇâo sujeitará o licitante às
§anÇões aplicáveis plevistas em Lêi e neste Edital
6.8.O Pregoeiro poderá promover diligência, na follla do Art. 43, § 3', da Lei 8.666/93, destinada
a esclarece! as informaÇõês dêcIâradas. inclusive, se o licitante é, de fato e de dirêito,
considelado microempresa ou empresa de pequeno porte,
?. O.DO CREDE}ICIAIáENTO

7.1.O credencj-amênto é o nlveI báslco dê cadastio no ORC. que permite aos interessados
lequlartnente cadastrados, acesso ao sistema ê1etrônico ut.ilizado e a particj.paÇão em qua.Iquer
Plegão, na sua foEna efetrônica, promovido pe.Io órgão, e ocorrêrá pela atribuição de "senha"
pessoal. Todo o procedi!Ílento necessá.io para realizar o credenciamento, tanbém êstá disponivel
no endereÇo: https : / /wwk,. portal.decoropraspublicas. con. br.
7.2,O crêdenciamento junto ao ORC para pârticipaÇâo dêste Prêqrâo, inpl.ica a responsabilj.dade do
licitante ou de seu lepresentante 1ega1 e a presunÇão de sua capacidade técnica para realizaÇão
das trânsaÇões inerentês ao certamê.
7.3,o licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pefas transações êfetuadas em seu
nome, assume como firmes e vêrdadêiras suas propostas e sêus lances, inclusive os atos
praticados, diretanente ou por seu representante, excluída a responsabilldade do provedor do
sistema eletrônico ou do ORC po! eventuais danos decorrêntes de uso indevido da refêridâ "sênha"
de âcêsso, âinda que por têrceiros,
8.0.DÀ

E DOS DOCI I'@!ÍTOS DE rÍÀBrr.rTàÇ.ÀO
encaniinharáo, exclusivamente por nelo do sistema eleLrônico utilizado.
coocomitaotemente com os documêntos dê HÀBILITAÇÁO exigidos neste Edital, PROPOSTA com a
descriÇão do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabêlecidos para âberturâ da
sessáo púb1ica, quando, então, encerrar-se-á automaticamente êssa êtapa dê envio da referida
ÀPRESENTÀçÃO DÀ PROPOSTÀ

8.1.Os licitantes

docr]mêntaÇão.

8.2.O envio da proposta, acompanhada dos documêntos de habilitaÇáo exigidos neste Edital,
ocorrerá por mêio dê "senha" de acesso ao s.istema êlêtrônico.
8.3.À.s Microemp!êsas e Empresas dê Pequeno Porte deve!áo encaminhar a docrmentaçâo dê
habilitação, ainda que haja alguma restrição dê regufaridâde fiscal e trabalhis!.a, nos tÁrmos
do Àrt. 43, § 1', da Lei 723/06.
I
8.4.Incuírbi!á ao lj.citante acompanhar as operaçóes no sistêma êIêtrônico durante a sessào púpl\ca.
do Pregâo. ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dê nêgócios, diante da inobserv\nc\a.
de quaisquer mensagens ernitidas pêIo sistêma ou de sua descoDexão.
\ ,ll!
8,5.4té a abertura da sessão pública, os l-j-citantes poderão rêtirar ou substituir a proposf(§
os documentos de habilitaÇão antêriormentê inseridos no sistema.
8.6.Não será estâbêIecida, oessa etapa do certame, ordem de classificaçáo êntrê as propostas
apaesentadas, o que somente ocorrerá âpós a realizaÇão dos procedimêntos de nêgociaÇào e
julgamento da proposta.
8,7.Os documeDtos que compõem a proposta e a habilitaÇão do licitante melhor classificado somênte
seráo disponibil.izados para avaliaÇão do Prêqoei!o e para acesso púb]ico âpôs o encerramento do
envio de lances.
8,8.O l-icitante setá responsável por todas a§ transações que foren efetuadas êm seu nome no
sistêma ê1etrônico. assumindo como firmes e verdadêiras §uas propostas e lances.
8.9.Todas as referência de têmpo nêstê Edital, no àviso e dulante a sessão Pública obedêcerão o
hôiário de Brasí1ia - DF.

8'10'o licitante pode!á substituir aquel-es documêntos de habilitação, exigidos nestê certâme,
que constem do sistema dê cadastramento unifj.cado de roroecedoles srcAE
do Governo Eederar,
apresentando, obrigatoriamente, em substituição apenas aos documentos por e1e abaangidos,
respêctj-va "DecraraÇão" de situaÇão do fornecedor, enitida pelo referido sistema, em prenaa
validade, assim considerada: a data dê vencimento do cadastro e, principalmente. a validade do
docrmento rêgistrado.
9. O.DO PREENCIID.IE}ITO DÀ PROPOSÍÀ

9.1,O licitantê deverá enviar sua pROpOStÀ mêdiantê o prêenchimento, no sistema ê1êtrônico, dê
todos os campos necessálios e obrigatórios para o êxame de forma objetivâ da suâ real adêquaÇâo
e exequibilidade, tais como:
9.1.1.Valor unitári-o do item: expresso êm moeda correntê nâcional;
9. 1 . 2. Quantidade: confolme fixada no Termo de Referência - Anêxo Ii
9.1.3.Marcai se for da própria enp.esa deveLá ser informado "própria".
9.2.Todas as especificaÇões do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9.3.Será cotado un1 único preço para cada itêm, com a utilj-zação dê duas casas decimais
9.4.4 quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Têrmo de Rêfe!ênc.ia - Ànexo r.
9.5,À indícação de "própria" em campo especifico, cono por exempLo ',marca',. para o caso de beôs
produzj.dos pela própria empresa, é condiÇão para a não identificaÇáo do licitante.
9.6.O envio eletrônico da proposta corresponde à declaraÇâo. po! partê do Iicitantê, que cumprê
plenameote os requisitos dêfinidos para Habilitaçào, bem como dê que está ciênte e coÂcorda com
todas as condiçôes contj-das neste Editat ê seus anexos.
9.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionaj.s, encargos previdenciários,
trabalhistas, t.ibutários, cornerciais ê quaisquer outros que incidam dirêta ou indi!êtahente no
fornecimento dos bens.
9'B.o preÇo ofertado. tanto na proposta inicial, quanto na etapa dê laDces, será de excLusiva
responsabi l idade do lici-tante, não fhê assistindo o dirêito de pleitêar qualguer aItêraÇão, sob
alegação de erlo, omissão ou qualquer outro pretexto.
9.9.Às propostas ficarão disponivêis no sistema êletrônico e qualqucr €l.!ênto qua pos5a
idêntificar o Licitante iaporta dÊscLâBaificação da propoat! correspondente, seÍn prejulzo das
sanÇões prevlstas nesse Edital.
10.0.DÀ ÀaERTURÀ DÀ SES9ÃO, CÍ.A.SSIFICÀÇÃO DÀS pROPOSIÀS E FORI.{[Jr,ÀÇÃO DE LÀ}ICES
10.1.À abertura da presentê IicitaÇâo dar-se-á êm sessâo púbIica, por meio dê sistena eletrônico,
na data, horário e 1oca1 indicados nêste Edital.
10.2.0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassif i.cando dêsde logo aquelas quê
náo estejam êm conformidâde com os requisitos êstabelecidos nestê Edital, contenham vicios
insanáveis ou não apresentêm as espêcificaÇões técnicas exigidas no Terno de Refe!ência:
10,2.1,Também será descLassificada a proposta quê identifique o ficitante;
L0.2.2.A desc]assificaÇão sêrá sempre fundamentada e registrada no sistema, con acompanhamento
em tempo leal por todos os participantes;
10.2.3.A não descfassificação da proposta nâo impede o seu jufgamento defini-tivo em sentido
contrário, l-evado a efej-to na fase dê aceitação.
10.3,O sistena ordenará autonaticanente as propostas classifj-cadas, sendo que somente estas
participaráo da fase de lances.
10.4.o sistêma dlsponibi.Iizará campo próprio pala troca de mensaqens entre o Prêgôeiro ê os

licitantês,
10,5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema elet!ônico, seodo imediatamente infolmados do seu !ecêbimênto ê do valor
consiqnado no registro l
1.0.5,1.0 lancê devêrá sêr ofêrtâdo pêlo valo! unitário do itêm,
10.6.Os licitantes poderáo oferecer lances sucessivos, obsêrvados o hor:ário fixado parê âbêrtura
da sessáo ê as rêgrâs estabelêcidas nêste Edital.
10.?.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao ú1timo por elê ofertado ê
registrado pelo sistema.
l-0.8.o intervalo minimo de diferenÇa de va-Iores entre os lances, que incidirá tanto em relaÇâo
aos lancês intermediários quanto em relaÇáo ao lancê que cobrir a mêIhor ofêrta não dêve!á sêr
inferior a RS 100,00 (cem reais).
10,9.Sêrá adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "abêrto e fêchado", em
que os.Iicitantes apresentarão lancês públicos ê sucêssivos, com lance fina]- e fechado.
éss e
l^0.10.4 etapa de lances da sêssão púb1ica terá duraÇão inicial de quinze ninutos, Encêrra
prazot o sistema êÍrcâminhará avi-so dê fechamento iminênte dos lances, após o que tlansco!! rá\
periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
automaticamente encelrada a iecepçâo dê lancês,
10.1-1.Eôcêrrado o prazo previsto no item aôtêlior, o sistema ablirá opôrtunidadê pâra
autor da ofêrta de valor mais baixo e os das ofertas com preÇos até dez por cento superiores
àquela possâm ofertar um lance final e fechado êm até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encêrrahênto dêste prazo:
10.11,1.Não havendo pelo menos três ofertas nas condiÇõês definidas neste item, poderâo os
autorês dos melhores lancês subsêquêntês, na ordem de classificaÇâo, até o máximo de três,
oferecer um lance finêI ê fêchâdo em até cinco minutos, o qual sêrá sigj-loso até o encerramênto
deste plazo.
10.12,Após o télmino dos prazos estabelecidos nos itens antêriores, o sistêma ordenará os lances
segundo a ordem crescente dê vâIorês:
10.12.L.Na ausência de fance final e fechado classifiêâdo na forma estabelecida nos itêns
anterlores, haverá o reinlcio da etapa fechada, para que os demais licj-tante§, atê o máximo dê

três, na ordern de classificação, possan ofertar um lance final e fechado em até cinco ninutos,
o qual sêrá sigiloso até o ence.ramênto deste pxazo.
10.13.Poderá o Pregoei.o, auxiliado pê14 Equipe de Àpoio/ j ustificadamentê, admitir o reinlcio
da etapa fechada, caso nenhum licitante classiflcado na êtapa de lance fechado atender às
exigências dê habil.itaÇâo.
10.14.Não sêrâo aceitos dois ou mais lances de mesmo va1or, pleva1êcendo aquete que for !ecebido
e registrado em pritnêiro 1uqÍar.
10'15.Dulantê o tlanscurso da sessão púbIica, os ficitantes serão informados, êm têmpo leaI, do
valor do nenor lance regj.strado. vedada a identificaÇâo do ticitante.
10'16.No caso de dêsconexão com o pregoeiro. no decorrer da etapa conpetitiva do pregão, o
§istema ê1êtiôn.i.co poderá pernanecer acessívef aos licitantês pa!a a rêcepÇão dos lances.
10.17'Quando a desconexão do sistema efêtrôoico para o Pr:egoeiro perslstir por tempo superior a
dez minutos, a sêssão púbfica sêrá suspensa e reiniciada sonênte após dêcorridas vinte e quat!:o
horas da comunicaÇão do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sltio eletrônlco uti.lizado
para dj-vulgação.
10.18.o critério de julganento adotado será o mênor preÇo, cooformê definido nestê Edital ê seus
10.19.Caso o licitante náo apresente lances, concorrexá corn o valor dê sua proposta.
10.20.Em relaÇão a itêns não exclusivos para participaÇão de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances. será efetivada a verificação automática do portê da
entidade emplesarial. O sistema identificará em coluna própria as nicroemprêsas e empresas de
pequêno porte par:ticipantês, procêdendo à compalaÇão com os valores da primeira colocadâ, sê
esta for emprêsa de maior porte, assim como das demais ctassificadas, para o fim de aplicar-se
o di.sposto nos Àrts. 44 ê 45, da Lei 123106.
10.21,Nessas condiçôes, as propostas dê micloempresas e empresas dê pêqueno porte que se
encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da mefhor proposta ou do melhor lancei seráo
consideradas empatadas com a primêira colocâda.
10.22.À melhor classificada nos termos do item anteiior terá o dirêito de êncaminhar wna ú1tima
oferta para desempate, obrigatoriamênte êm vâIor inferior ao da prineira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicaÇão automática para tanto,
10.23.Caso a micxoe&presa ou a empresa de pequeno polte melhor classificada desista ou nâo sê
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes rnic.oempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrern naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificaÇão,
para o exerclcio do mesmo direito, no prazo estabelêcido no item anterior.
10,24.No caso dê êquivalência dos valores apresêntados pelas microêmpresas ê emprêsas dê peguêno
porte que se encontrem nos intervalos estêbelecidos nos itens anteriorea, sêrá reêIizado sorteio
entre elas para que se identifigue aquela que primeiro poderá apresentar nelhor oferta,
10.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não sêguidas de Iâncês. ou entre lancês
fioais da fase fechada do modo dê disputa aberto e fechado.
10.26.Havendo eventual enpate entle propostas ou lances, o critério de desêmpate será aquele
previsto no Alt. 3o, § 2o, da Lei 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamênte. aos
bens i

10.26,1, Produzidos no Pals;
lO.26,2.Prod:rzidos por empresas brasileiras;
10 . 2 6 . 3 . Produz idos por empresas que invistain em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pals;
10.26,4,Produzidos por emprêsas que comprovem cumprimênto de lesexva de cêrgos prevista êm lei
para pêssoa com dêficiêncÍa ou para reabil-itado da Plevidência sociaf ê que atendan às reqras
de acessibilidade plevistas na legisfaÇão.
1O.27,Persj-stindo o empate, a proposta vêncedora será sortêada pêIo sistema eletrônico dêntrê
as propostas ou os lânces empatados.
10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessáo púbLica, o Pregoej.ro deverá êôêaminhâr,
pelo sistema elet!ônico, contraproposta ao licitantê quê teoha apresentado o mê1ho! preÇo, Palê
que seja obtida mêlhor proposta, vedada a negociaÇáo em condiçõês difêrentes das previstas neste

Editaf !
10.28.1,À negociaçáo será rêafizada por mêio do sistena, podendo ser acompanhâda pelos demais
ficitantes;
10.28,2.o pregoeiro solicitará ao licitante nêthor classificado que. no prazo de 2 (duas) ho!as,
envj.e a sua propoata âtualizadr, adequada ao úItimo lance ofertado e após a negociaçâo rea.lizada,
acompanhada. se fo! o caso, dos documentos complementare§, quando necessários à confirmaÇão
daquelês exigidos oeste Edital e já apresentados'
10.29.Havêndo necessidadê, o Prêgoeiro suspenderá a sessâo, informando no sistema a llova data e
horário para a sua continuidade,
10.30.Após a neqociação do preço, o Pregoeiro inici-ará a fasê de aceitaÇáo ê julgame t
proposta.

11. O.DÀ ÀCEITÀBIÚIDÀDE DÀ PROPOSBÀ VEIICEDORÀ

\"

11.1.Encerrada a êtapa de negociaçâo, o Pregoeiro examinará a propostâ classificad a êm Dr1me1!
lugar quanto à adêquação ao objêto e à compatibilidade do prêço em xelaÇão êo máximo êstipulado
para contrataçáo neste certame.
11.2.Havendo proposta ou fance vêncedo! com valor final para o respectivo item !efacionado no
Anexo I - Têrmo de Refêrência - Especi"ficaÇôês, na colunâ código:
11,2.1.supêlior ao estimado pelo oRC, o item sê!á descônsideradoi ou
ll.2,2.CoÍn indlcios quê conduzâm a uma presunção relativa de inexequibi lidade, pefo critério
definido no Ãrt. 48, II, da Lei 8.666/93, êm tat situaÇão, não sêndo possivel a imêdiata
confirmâção. poderá ser dada ao licitante a oportunidade dê demonstlar a sua exequÍbilidade,

sendo-lhe facultado o prazo de 72 (setênta e duas) horas para comprovar a viabilidade dos preços,
confolme parâmetros do mesno Àrt. 48, II, sob pêna de desconsideração do item.
11' 3. Salienta-se que tais ocorrências não desclassifi-cam autonaticamentê a proposta, quando for
o caso, apênas o itêm correspondente.

11.4'Qualquer interessado podêrá requerer quê se rêâfizem diligências para aferir a
exequibi-Iidade ê a legalidade das propostas, devendo aplesentâr as provas ou os j.ndicj.os quê
fundanentam a suspêita.
11.5.N4 hipótese de necessidade de suspênsão da sessão púb1ica para a realização de diligências,
com vista§ ao saoeamento das propostas/ a sessão públ-ica somêntê poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vi-nte e quâtr:o horas de antecedência, ê a ocorrência
sêrá registrada em ata.
11.6.o Pregoeiro poderá convocar o licitantê para enviar documento digital coÍlplementar, po!
meio do si§tema, no prazo de 02 (duas) horas consêcutivos, sob pena dê nâo aceitação da pxoposta:
11.6'1.É facultado ao Pregoeiro prorroga! o prazo estabêlecldo, a partir de solj-citaÇão
fundamêntada fêita também no sistema pêlo licitânte, antes de findo o prazo.
11.6.2.Dentrê os documentos passlveis dê solicitação pelo Pr:egoêiro, destacam os que contênham
as caractellsticas do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e procedência,
êncaÍrinhados por mej-o do sisteÍna eletrônicor ou, quando indicado pelo Pregoeiro, por outro meio
eletrônico. sem prêjulzo do seu ulteri-or envio pêlo sistema eletrônico, sob pena de náo aceitaçâo
da proposta.
11.7.Se a proposta ou lance vencêdor for desclassificado, o Pregoeiro exami-nará a proposta ou
lance subsequente, e, assin sucessivamente, na ordem de cfas§_ificaçáo.
11.8.O Preqoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitantê
que apresentou o lance mais vantâjoso, pa.a que seja obtj-do melho! preÇo, vedada a negociaÇáo
en condiÇÕes diversas das previstas neste Edita.L:
11.8,1.Tarbán nas hipóteses em que o Pregoêiro não âcêitar a ploposta ê pêssar à subsêguente,
poderá nêgociar com o respectivo flcitante para que seja obtido preÇo melhor;
11.8.2.A negociaçâo será lealizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos dêmais
licitantes.
11.9.Nos itens nâo exclusivos para a participaÇão de r0icroemplesas e empresas de pequeno porte,
semple que a proposta náo for aceita, e antes de o Prêgoeiro passar à subsequentê, have!á nova
verificaÇão, peLo sistema, da êvêntual ocorrência do empate ficto, prêvisto nos Àrts, 44 e 451
da Lei 123/06, seguindo-se a disciplina antês estabetecida, se for o caso,
11.10.Havendo necêssidade, o Plegoeiro suspenderá a sêssâo, informando no sistema a nova data e
horálio para a sua continuidade,
l-1.11.Encerlada a aná1ise quanto à acêitação da proposta, o Pregoei!o ve!j-ficará a hàbilitaÇâo
do Iicitante, observado o disposto neste Edital.
12. O.DÀ HÀBrLrtÀçÃO

12,1.Rêssalvado o dlsposto no item 8.10, os licitantes dêverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a docr.mentação relacionada nos itens a seguir, para fins de HÀBIITITAÇãO:
12-2.PESSOA.nRÍDICÀl

12.2.\.Ptova de inscriçâo no Cadastio Nacional dê Pessoa Juridica - CNP.I.
L2-2,2.Prova de inscriÇão no cadastro de cont.ibuintes estadual ou municipal, rêfatj.vo à sede
do licitante, pertinente ao seu ramo dê atividadê e compatlvel com o objeto contratual,
72.2.3,A1o constitut.ivo, estatuto ou contlato social em vj-gor, devidamente regÍistlado, em se
tratando de sociedades comêrciais, ê, no caso de sociêdades por açõês, acompanhado de documêntos
de eleição dê sêus adminis t radoles . lnscriÇáo do ato constitutivo, no caso de soc.iedades civis,
acompanhada de plova de diretoiia êm exêrclcio. Dêcreto de autorizaçáo, êm se trataodo de empresa
ou sociêdâdê êstrangêira em funcionamento no País, e atô dê registro ou autorizâção para
funcionamento expedido pelo órgâo competênte, quando a atividade assim o exigir, Reglatro
comercial, no caso de empresa individual, Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual, em se tratando de MEI. Os refêridos docrmêntos devêrão êstar acompanhados de todas
as alteraÇõês ou da consolidação respectiva.
12.2.4.Balanço patiimoniaf ê dêmonstraçôes contábeis do últiBlo exelclcio socj-al, já exiglveis e
aprêsentados na forma da lei, com indicaçáo das páqinas corrêspondentês do livro diário em que
o mesno se encontra, bem como apre§êntaÇão dos competentes terrnos de abextura e encerlamento,
assinados por profissional habllitado e devidamente registrados na junta comêrcial competente,
vedada a sua substituiÇão por balancetes ou ba1ânços provisórios. Tratando-se de empresa
constituída há menos de un ano, ou aquela que ainda não tenha lea.lizado o fêchamento do seu
primeiro ano de existência no prazo Iê9a1, poderá apresêntar o Balaço de Abêltura âssioado por
profissionaL habj-litado e devidamênte rêgistrado na junta comercial competente. Não se a Ii ca
ao microêmprêêndedor individual.
12.2.5.Regu1aridade para com a Fazenda Eêderaf - Certidão Negativê de Débitos Rêlativos a
Tributos Pederais ê à Dívida Àtiva da União.
ou ou!
12 . 2. 6. Ce.tidóes negativas das fazendas Estadual e Muoicipal da sede do licitante,
equivalente, na formâ da Iei.
12 . 2 . f . ComprovaÇão de regul-aridade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dê SêrvlÇo - EGTS,
apresentando o respectivo Cêrtificado de Rêgularidade fornecida pela Câixâ Econômica Eederal,
12.2.8.Prova dê inexistência de débitos inadimplidos perantê â Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débltos Trabalhistas CNDT, nos terrnos do TltuIo vII-À da
consolidaÇào das l,êis do Trabalho. aplôvâda pel-o Decreto-LeiL no 5,452, de 1o dê naio dê 1943'
12.2,9.Dêc7aração atestando quê o licitante não possui êm seu quadro societário, servidor púb1ico
da ativa do ORC ou de qualquêr entidade a eIê vlnculada, confomê modelo - Ànexo ÍI.

12.2'10.Certidão nêgativa de falência ou concordata êxpedida pelo distribuldor da sedê do
licltante, no máximo 30 (trintâ) dias da data prevista para abertula das propostas.
12.2.11.consulta consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal aà càntas da União, no
náximo 30 (trinta) dias da data prêvista para abertula das propostas, no ênderêço elêtrônico:
1,1,rw. tcu. gov. br,
!2.2,L2.Comprovação de capacidade dê desempenho anterior satlsfatório. de atividade igual ou
assemelhada ao obieto da licitação, feita através de atestado fornêcido por pessoa jurÍàica de
direito público ou privâdô.
12.3.4 existência de rêstriçâo ielativameote à regÍularidâde fiscal e trabalhista não impêdê que
o licitante qualificado como microempresa ou emprêsa de pequêno portê seja dêclârado vêncêdor,
uma vez que atenda a todas as dêmais exigências deste Edital:
12.3.1.4 dêcLaraÇão do vencedor acontecerá no momênto imediatamente posterior à fase de

habi-.1-itaÇão.

12'4.À conprovaÇão de regularidade fiscal e t.abalhista das microenpresas e enpresas de pequeno
portê §omente será exi-gida para efeito dê assinatura do contrato, obselvando-se o seguinte

procedimento:
72.4.L,As microêmpresas ê êmplêsas dê pêqueno porte, por ocasião dâ participaçâo nêsta licitaÇão,
dêverâo apresentar toda a documentaÇão exigida para coÍnprovaçâo de regularidade fiscal ê
trabalhista. dentre os documentos enumerados neste instnmento para efeito de habilltação, mesmo
quê esta apresen!ê alguma restriÇâo;
12.4.2.Havêndo a1guma re§triÇão na comprovaÇão da rêgul"ar:idade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo temo inicial corresponderá ao momento êm que
o licitante for declar:ado vencedor, prorrogávê1 por igual perlodo, a clitério do ORC, para a
regularizaçào da documentaÇão, pagamento ou parcelamento do débito, e êmissáo de êventuaj-s
certidões negativas ou positivas com efeito dê certidáo negativai
12.4,3.4 nâo regularização da documentaçáo, no plazo acima previsto, impflcará decadênciâ do
direito à ÇontrataÇão, seÍÍr prejuízo das sanções previstas no Àrt. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os lj.citantes rêmanescentes, na ordem dê cLassificaÇão. para assinatura
do conlrato, ou revogar a -LicitaÇão;
12.4.4,5et na ordem de classificaçâo. seguir-§e out!a microempresa ou enpresa de pequêno porte
com a lg1rma restri-ção na documêntâÇãô fiscal ê trabalhista, será concedido o mêsmo prazo para
regulari zaçào.
12,5.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmaÇáo daque-Ies exigidos neste EditaI ê já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-]os, em formato digital, viâ sistema. no prazo de 2 (duas) holas, sob pena dê
inabi l itação:
12.5.1.Somentê haverá a necessidade de comprovaÇão do prêênchimento de lequisitos, mediantê
apresentaçào dos documentos oriqinais "não digitais", quando houvêr alguma dúvida en .elação à
integridadê do documento digital.
12,6.Não serão aceitos documentos dê habilitaÇão com indicação dê CNPJ/CPE diferentes, salvo
aquêles legalmente permitidos :
12,6.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos dêvêrão êstâr êm nome da matriz, e se o
L.icitante for a filial,
todos os documentos deveráo estar em nome da fi]ial,
êxceto aquêles quê,
pe-la próplia natureza, comprovadamente, forem emiti-dos somente em nome da matriz,
'L2.'7.5étâ inabilitado o licitantê que nâo comprovar sua habilitâÇão, aeja por náo apresentar
qualquer dos documentos exigidos ou apresênta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.8,No caso de inabilitaçáor haverá nova verificaçâo, pelo sistema, da evêntual ocorrência do
empatê ficto, previsto nos Arts, 44 e 45, da LeL 123/A6, seguindo-se a disci.pli-na antes
estabêIecida para acêitação dâ proposta subsequente.
12.9.os documentos nêcessários à habilitaÇáo deverão ser oxganizados na orden descrita neste
instrumênto, precedidos por índice correspondente, aplêsentados por qualquêr processo dê cópia
autenticada por cartório competente ou pefo Preqoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou publ-icaÇão
Estando perfeitamênte 1eglveis, sem conter borrôes, rêsuras,
em órgão da implensa oficial.
emêndas ou entreliohas e dentro do prazo de validade. Por sêr apenas uma formalidade que visa
facllitar os trabalhos, a ausência do referido indice não inabilitará o licitantei
12.9.1.Quando o docrmento for obtido via Internêt sua legalidade será comprovada no endereço
êfêtrônico nêIe indicado;
72.9.2.Podetá, ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de fornêcêdor,
constante dos arquivos do oRC, para comprovaÇão da autenticidade de elementos apresentados pelo

licitante.

12.10,Havendo necessidadê, o Prêqoeiao suspenderá a sessão, lnformando no sistema a nova data
horário para a sua continuidâde,
12.11,Constatado o atendiÍnento às exigências de habilitaçáo fixadas neste Edital, o Ii t.an
será declalado vencedor,
13. O.DO

ENCÀI.,TINIIÀ}.íENTO

DÀ PROPOSTÀ

VENCEDORA

e

Íü

13.1.4 proposta fioal do licitante dêcl-arado vencedor - proPôsta atualj.zada - deverá
encaminhadâ no prazo de 2 (duas) horas. a contar da solicitaçáo do Prêgoêiro no sj-5tema
eletrônico, e dêvêrá:
13.1,1.Ser efaborada êm consooância com as espêcificaçôes constantes deste Edital e sêus Anexos,
rêdiqida êm lingua portuguêsa ê imprêssa em uma vla em papêI tirdcrado do proponênte, quândo fo!
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou lessalvas; suas folhas rubricadas e a ú1tima datada
e assinada pê10 licitante ou seu representante legaI, com indicaçáô: do valor global da ploposta;
do prazo de eotregai das condj-çõês dê pagamento; e da sua validadê;

13.1.2.Conter a indicaÇão do banco, númelo da conta e agêncla do licitante vencector, para fins
de pagamento;
13.1'3.Estar adequada ao últino lance ofertado e a negociaÇão realizada, acompanhada, dos
docrmentos comp-lenentares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital ê já apresentados.
13.2.será cotado um único preÇo para cada item, con a utilizaÇão de duas casas decimais, sendo
que, nesse último caso, a indicaçáo êm cont!ário êstá sujeita a correçâo, observando-se aos
seguintes cri!érios:
13.2.1.Ea1ta de dÍgitos: serão acrescidos zeros;
13.2.2.Excesso de digitôs: sendo o primeiro dÍgito excêdente nenor quê cinco, todo o excêsso
será suplj-mido, ca§o cont!álio haveaá o arredondamento do digito antêrior para mâis e os demais
itens êxcedentes suprimidos,
13.3.0s preços devetão se! êxpressos em moeda corlente nâcional, o preÇo unitálio ê o total em
algarismos e o valor globa1 da proposta em afgarismos e por extenso:
13.3.1.Existindo discrepâocia entre o pxeÇo unitário e total, resultado da nul-tipti"caÇáo do
preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecêrá;
13'3.2.No caso de divergência entre o valor nlmérico e o expresso po! extenso, prêvalecerá o
vafor êxprêsso por extenso i
13.3.3.8ic4 êstabelecido que havendo divergência dê prêÇos unitári"os para um mesmo produto,
prevalecerá o de menor va1or.
13.4.4 propostê obedecerá aos termos dêste Edital e seus Anêxos. náo sendo considêrada aquela
que náo corresponda às êspecificaÇões aLi contidas ou que estabeleÇa vlnculo à proposta de outro

licitante,
13,5.A oferta deverá ser firmê e precisa. limitada, ri.gorosamêntê, ao objelo deste Edital, sem
conter alternativas de preÇo ou de qua.lquer outra condição que induza o julgamênto a maj-s de um
resultado,
13.6.No valor pioposto estará incluso todos os custos operacionais, êncargos previdenciálios,
trabalhistas, tributários, comerciais ê quaisquer outros quê incidam dileta ou indirêtamentê no
fornecimento dos bens.
13.7.À proposta final dêverá ser documentadâ nos autos e será l"evada em consideração no dêcorrer
da execuçáo do contrato e aplicação de evêntual sanção ao Contratado:
13.7.1,Todas as êspecificaÇões do objeto contidas na ploposta vincul-am o Contratado.
13.8.Às propostâs que contenham a descrição do objeto, o va.Ior e os docrmêntos complementares
estaráo disponlveis na internet, após a homologaÇão.
13.9.O prazo de validade da proposta oáo sêrá inferior a 60 (sessenta) d-ias, a contar da data
de seu encaminhamento,
1a .0. Dos REct Rsos

14.1.Dec1arado o vencedor e decorrida a fase de regularização f-isca1 e trabalhj-sta da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de 30 (trintâ) minutos, para que qualquêr .Iicitante manifestê a j-ntenção de lecorrer, de folma
motivada, isto é, indicando contla quais decisões pretende lecorrer e por quais motivos. em
canpo próprio do sistema.
14.2.Hâvêndo quêm se manifeste, caberá ao Prêgoêiro verificar a tempestividade e a existência
de notivaÇão da intençâo de recorrer, para decidir se admite ou nâo o rêqurso, fundamentadamente:
14.2.1,Nêsse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, nas apênas verificará as
condiÇões dê admissj.bi L idade do recurso;
74.2.2.A fatta de manifestaçâo motivada do licitante quanto à intenÇâo dê rêcorrer importará a
decadênciâ dêssê di-reito;
14.2.3,Uma vêz adnitido o rêcurso, o lecorrente terá, a partir dê êntão. o prazo de três dias
pala aprêsêntar as razões, pelo sistema êIêt!ônico, ficando os demais licltantês, dêsdê logo,
intimados para. quelendo, apresênta!êm contrarrazões taÍücérn pelo sistêma eletxônico, em outlos
três dias. que conêçârão a contar do térrÀino do prazo do recorrente, sendo_1hês assêgurada v.ista
inediata dos elementos indispensávêis à dêfesa de seus intêresses'
14.3.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos lnsuscetlvêis de aproveitarne
14,4.os autos do processo perlllanece!ão com vista fraoqueada ao§ interessados, no e dê rêÇo
constante neste Edital
15.0.DÀ

REÀBERTURÀ DÀ SESSÂO PÚBLICÀ

15.1.4 sessão púb1ica podêrá ser reaberta:
15.1.1.Nas hipóteses de provimento dê recurso que leve à anulaçâo de atos anteriorês à realizaÇ
da sessáo púb]ica precedentê ou em que seja anulâda a prôplia §essão púbIica, situaÇáo en que
serão lepetidos os atos anulados e os que dêle dePendâm,
15,1.2.Quando houver erro na aceitaçáo do preÇo melhor classificado ou quando o Ilcltante
declarado vencedor nâo assinar o contrato, não rêtirar o instnr.nento equivalente ou não comprova!
a tegularizaÇão fiscal ê trabalhista, nos temos do Art. 43, 51o, da Lêi 1,23106. Nessas hipóteses,
serâo adotados os procedimentos imediatamente posterj-ores ao encêrramento da etapa de lances.
15,2.Todos os llcitantes rernanescentes dêveráo sêr convocados para acompanhar a sessão rêaberta:
15.2.1.A convocaÇáo sê dará por meio do sistema efetrônico (chat) ou e-mail, de acordo com a
fase do plocedimênto licitatório;
75.2.2.A convocaÇâo feita por ê-mâil dar-se-á de acordo colÍl os dados contidôs no Cadastro Digital
do ORC, sendo respons abi l idade do licj-tantê mantêr seus dados cadastrais atualizados.
16. O.DÀ ÀDJI'DÍCÀÇÃO E

HOMOLOGÀÇÀO

16.1.0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado venÇedor, por ato do Pregoei ro.
caso nâo haja interposiÇão de recurso, ou pela autoridade superior do ORC, após a regular declsão
dos recursos apresentados,
16.2,Àpós a fase recursal, conatatada a regularidâde dos âtos prêticados, a autoridade superior
do ORC homologará o procedimênto .Iicitatório.
17.0.DO COlttRÀtO
1?.1.Àpós a honologaÇão pela autorj-dade supêrior do oRc, o adjudicatáiio será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, as;inar
o respectivo contrato, elaborado em confonnidadê com as modalidades permitidas pe.Ia Iei 8.666/93,
podendo o mesmo sofrer altelaçõês nos têrmos definidos pela rêferida norma:
17.1.1.o prazo de convocaçào pode.á sêr prollogado uma vez, por igual pêr1odo, quando solicitado
pela parte dulante o seu transcurso e desde que ocorta motivo justifj-cádo aceito pela
AdministraÇão;
17.1.2.Nâo atendendo à cônvocaÇâo pala assinar o contrato, e ocorrendo esta dêntro do prazo de
validade de sua proposta, o Iicitantê perderá todos os direitos que porvêntuxa tenha obtido como
vencedor da licitação;
17.1.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condiÇÕes dê habilj.tação
consigr!ôdas neste Edital, que deverâo ser mantidas pe]o licitante durante a vigêocia do referido

contrato;
17.1.4.Ca§o o licitante prirneiro colocado. após convocaçâo, não comparecer, nâo comprovar as
condições dê habilitaÇáo consignadas oeste Edital ou se recusar a assinar o contrato, sen
preiuÍzo da aplicaçáo das sanÇôes ptêvistas nestê instrumento e das demais cominações legais
cabívei§ a esse Ii-citante, é facuLtado à Àdministlação convoca! os licltantes remanescentes.
respeitada ê ordêm dê classificação e sucessivamênte, pa!a, após a comprovaÇão dos requisitos
para habilitação, aoalisada a p.oposta ê êventuais docrmentos complêmentares ê, fej-ta a
negociação, assinar o contrato.
17.2.O contrâto que eventualmente venha a sêr assinado pelo licj.tante vencedo.. poderá ser
alterado com a devida justificativa,
unilateralmênte pelo contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos prêvisLos no Art, 65 e será rescindido, de pleno direito, conformê o disposto
nos Arts. 77, 18 e 79, todos da Lei 8.666,/93; e lealizado na forma de fornecinento pârce]-ada.
17.3.o Contratado fica obrigado a aceitar. nas mesnas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
suplessões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acrésci-mo ou supressão poderá exceder o limite estabel-ecido, sâ1vo as supressões
resultantes de acordo cefebrado entre os contratantes,
18. O.DO REÀ"USTÀ}.{ET(!O

18.1.Os pleÇos contratados são fixos e irreajustávêis no prazo de um aoo.
18.2,Dentro do prazo de vigência do contrâto e mediênte solicitaÇâo do Contratado, os p!êços
poderão sofrer reajuste após o interregno de r]m ano, na mêsma proporÇão da variaÇâo velificada
no IPCÀ-IBGE acumulado, tonando-se por basê o mês de apresentação da respectiva ploposta,
exclusj.vamente para as obrigações j-niciadas e concluldas após a ocorrêncj.a da anualidade.
18.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregÍno mínimo de um ano sêrá contado a partir
dos efeitos fj-nanceilos do úItj.no leajuste.
18,4.No caso de atraso ou não divulgâção do indicê dê rêajustamento, o Contratantê pâga!á ao
Contratado a importância calcu]-ada pel"a última va!iação conhecida. liqu-idando a diferenÇa
correspondentê tão logo seja divulgado o Índice definitivo,
Fica o Contratado obrigado a
aprêsentêr mêmória dê cálcuIo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer,
18.5.Nas aferiÇôes finais, o Índice utilizado para reajustê será, obrj-gatoriamentê, o definitivo.
18.6.Caso o índj.ce estabelec.ido para rêajustamênto vênha a sêr êxtintô ôu de qualquer forna não
possa mâis ser utilizado, será âdotado, em substituiÇáo, o que vier a ser determinado pêfa
legislaÇão então em vigor.
18,7.Na ausência de previsão IegaI quanto ao índice substituto, as paltes eleqerão novo Índice
oficial, pala reajustarnênto do preço do valor remanescêntê, por meio de termo aditivo.
18.8.O reajuste podexá ser lealizado por apostilamênto,
19,0.Dà COrápRO çÃO DE EXXCUÇ.áO E RECEBTMENTO DO OB,TETO
19.1.Executada a prêsênte contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pêlo ORC obedeceráo, conforme o
caso, às disposiÇões dos Arts, '73 a'76, da Lei 8.666,/93.
19,2.Serão designados pelo ORC representantes com atribuiçôês de Gêstor ê Eiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especj-almente para acompanhar e fiscalizar a sua êx e Ç ão,
respect ivamênte, permitida a contrataçáo dê terceiros pa!a assistência e subsídiô de j-nfo
peltinentes a essas atribuiÇôes.
2O.O.DÀS OBRrGÀÇõES DO CO!f,rRÀTÀ!ÍrE E DO CONIRÀTÀDO
20. 1, ObrigaÇôes do Contratantê:
20.1,1.8fêtuar o pagÍamento rêlativo ao objeto contratado

.r[§

efetivamente realizado. dê acordo com
as cIáusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;
20.1,2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessárÍos para a fiel êxecuçáo do objeto da
prêsênte contrataÇão, nos termos do correspondente instrumento de ajustê;
20.1,3.Notificar o Contratado sobre qualquer illegularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviÇos? exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não eximê o Contratado
de suas respons abi l idadê s pactuadas e precêitos ]egaisi
20.1,4.Outras obrigaÇões estabefecidas ê rêlacionadas na Minutê do Contrato - Ànexo Í1T.

20.2, ObrigaÇões do Contratado:

20.2.1.Responsabi1izar-§e por todos os ônus ê obrigaÇôes concernentes à legislaçâo fiscal,
civi1, tributária e trabalhista, bem como por todas as dêspesas ê compromis;os asss.nidos, a
qualquer titulo,
peaantê seus fornecedores ou têrceiros êm razão da execução do objêto
contratado;
20'2.2.substituir. arcando com as despesas decolrêntes, os materiais ou serviços que apresentarêm
defeitos, alteraÇÔes, imperfeiÇões ou quaisquer ilregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constâtados somente após o reiebimento ou pagamento;
20.2.3.Não transfêrir a outrem, no todo ou em palte, o objeto da contrataçâo, salvo mêdiante
prévia e expressa autorizaÇão do Contratantei
20.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábêis, em compatibilidadê
com âs obrigações assumidasr todas as condiÇões dê habi.titaçâo e qualificáção êr<igidas no
lespectivo processo licitatórlo,
conforme o caso, apresêntando ao Conttatante os documentos
nêcêssários, sempre que solicitado i
20.2'5'Enitir Nota Eiscal correspondente à sede ou filiaI da empresa que efetivamente pa!tj-cipou
do certame e consequentemênte apresentou a docr.mentaÇão êxigida na fasê de habilitação;
20'2.6.Executar todas as obrigaçôes asstrlni"das sêmprê com observância a melhor técnica vigentê,
enquadrando-§e, rj.gorosamênte, dentro dos preceitos fegais, normas e especificaçõês técnicas
corrêspondentes;
20.2.7.Outras obrigaÇões estabefecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IIÍ.
21.0 -DO

PÀcÀI.rENTo

21.1.O pagamento sêrá realizado mediante processo regular e em observância às no!1nas ê
procêdimento§ adotados pelo ORC. da seguinte maneira: Para ocorrer no plazo dê trinta dias,
contados do período de adinplemento.
21.2.O desembolso máximo do perÍodo, náo será superior ao vâfor do respectivo adimplemênto, de
acordo coÍ\ o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre erÍI conformidade com a
disponibilidade de recu.sos financeiros,
21.3.Nenhun valor será pago ao CoDtratado enquanto pêndentê dê Liqui.daÇão qualquer obrigação
fi-nanceira que the for imposta, em vixtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compênsada com o pagamento pendente, sêm que isso gere direito a acréscimo dê qualquer natureza.
21,4.Nos casos de êventuaj.s atlasos de pagamento nos têrmos dêste instrumênto, ê dêsde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá admiti.da a compensaÇâo
financeira/ devida desde a data linitê fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encarqos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto
serão calculados com utilizaçâo da seguinte fórmula: EM = N i VP x I, ondei EM = encargos
moratóriosi N = número de dias entrê a data previsla para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valo! da parcefa a ser paga; e Í = indicê de compênsaÇão finâncelra, assim apurado: 1=
(TX + 100) + 365. sendo TX = percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos dozê mêsês ou. na
sua fal-tâ, um novo indice adotado pelo Governo Eêderal quê o substitua. Na hipótese do referido
indice estabelecido para a cor0pensaÇão financeir.a venha a ser extinto ou de quafquer forma não
possa mais se! utilizado, será adotado, em substituiÇão, o quê vier a sêr dêterminado pê1a
lêgisIaÇâo êntâo em vigor.
22. O.DÀS gÀNÇôES ÀDMrNt SÍRÀlrvÀS

22,1.Quem, convocado dentlo do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entrêgar ou aprêsentar documentaçáo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execuÇão de seu objeto, nâo mantivêr a proposta, fêfhar ou flaudâr nâ execuçâo
do contrato, cornporta!-se de nodo inidônêo/ declarar informaÇões fafsas ou corÂeter fraude fiscal,
garantido o dirêito à ampla dêfesa. flcará impedido de Iicitar e coDtratar com a Uniâo, Estados,
Distrito Eederal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Eolnecedores SICAF do Governo Eederal e de sj-stemas senelhantes mantidos por Estados, Distrito
Eêderal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem ptejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominaÇôes leqais.
22.2.A ÍeÇusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e precej-tos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 81 ,
da Leí 8-666/93: a - advertência; b - multa dê mora dê 0,5t (zero virgula ciDco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entreqa, no início ou na execuÇão do
objeto ora contxatado; c - multa de 10t (dêz por cento) sobre o valor contratado peLa j.nexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das penalidades cablveis
fundâmêntadas na Lêi 8.666/93 ê na Lei 10.520/0222.3.se a valor da multa ou lndênização devida não for recolhido no prazo de L5 (quinzê) dj-âs
após a comunicação ao CoDtratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamênto a que o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1E (uln por
cento) ao mês, ou, quando for o caso. cobrado judicialmente.
22.4.Apôs a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizai-sê-á comunicação escritâ
ulta
ao Contratado, ê publicado na imprensa oficial, êxcfuldas as penalidâdes dê êdvertênci.a
at
de mora quando for o caso, constando o fundamento ]êgral da punj-Ção, informândo ainda que
sêrá registrado e publicado no cadastro correspôndente.
23. O.DÀS DISPOSIÇÕES

GEB,AIS

23.1.Da sessáô pública do Prêgão divufgar-se-á Àta no sistema ê1êtrônico.
23,2.Não havendo expêdiente ou ocorrêndo qualquer fato supervenientê quê impêÇa a realizaçâo do
celtame na data marcada, a sessão será automaticamênte transferida pala o primeiro diâ útll

subsequente, no mesmo horário ante.iormente estabelêcido, desde que não haja comunicação ern
contrário, pelo Pregoeiro.
23,3.Todas as referências de têmpo no Edital, nos sêus Ànexos, no aviso e dutante a sessão
públj-ca observaráo o horário de Brasilia - Df.
23.4.No julgamênto das propostas ê dâ habilitaÇão, o Pregoeiro poderá sanar elros ou fâthas que
não altelem a substância das propostas, dos docrmêntos e sua va.lidade jurldica. medj.ante despacho
fundamentado, leqÍistrado êm Àta e acessÍve.I a todos, atribuindo-lhes validade e êficácia para
fins dê habilitaÇão e classificaçâo,
23.5,A homologaÇão do resuLtado dêsta Iicitação não implicará direito à contrataçào.
23.6,4s normas disciplinadoras dê licitaÇáo seráo sempre interpretadâs em favor da ampliaÇão da
disputa entre os interessados/ dêsdê quê não comprometam o interessê do ORC. o princlpio da
isonomia, a fj-nal-idade e a seguranÇa da contrataÇão.
23.7.Os licitantês assur{têm todos os custos dê preparaÇão e apresentaÇão de suas propostas e o
ORC não será, em nenhum casor responsávef por êsses custos. independentemente da conduçáo ou do
resultado do processo licitatório,
23.8.Para todos os efeitos, oa contagen dos prazos estabelecj.dos neste Editaf ê sêus Anexos,
exclu.ir-se-á o dia do inicio ê incfuir-se-á o do vencimento, Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no ORC,
23.9.O desatendimento de exigências formais náo essenciais não inportará o afastêmento do
licitante, desde que seja posslvel o aproveitanento do ato, observados os princípios da isonoroia
ê do intêressê público.
23.10.Em caso de divergência entre d.isposições do Edj"tal e de seus Ànexos ou demais peÇas que
compõem o processo, prevalece!á as do Edital.
23,11.Decairá do direito de impugnar pêrantê o ORC nos termoa do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeÇão, venha a apteseútar, dêpois do julqamento, falhas ou
irregularidades que o viciararn hipôtese em que taf comunicado náo terá efeito de recutso.
23.72.As dúvidas surgidas após a aprêsêntação das propostas e os câsos ômissos nêste insttumênto,
ficarão únj.ca e exclusivamentê sujeitos a intexpretaçào do Pregoeiro, sendo facultada ao mêsmo
ou a autoridade supêrior do oRc, ern qualquer fase da licitaÇão, a promoÇáo dê diligência, na
forma do Art. 43, §3', da Lei 8.666/93, destj.nada a esclarece! ou a complementar a instrução do

processo.
23.13.O Edital e seus Anexos também estão disponibifi zâdos na lntegra no endêlêÇo elêtrônico:
https: / /www. portaldecompraspublicas. com. br i ê poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos,
nediante processo regular ê obsêrvados os procedimêntos definidos pelo oRC, no endereço: Av.
Presidentê João Pessoa, 4? - Centro - Mogêiro - PB, nos horários normais de expêdientêl das
08tOO as 12:00 horas; mesmo endereÇo e horário nos quais os autos do p.ocesso administrativo
permaneceráo com vista franqueada aos interessados.
23.L4.para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, êxc1uído qualquêr outro,
tado da Paraíba
o foro competente é o da Comarca de ltabaiana,

Mogêilo - PB,
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EspEcrErcAÇÕEs

OBiTETO

1.1.Constitui objeto desta licltação:

MEcÀNrzADA PARA

2.

0

NrE DE LrcrrÀÇÃo

pnreÃo ur,rrnôNtco No oooogi/2021

TERMO DE REFERÊNCrÀ

1.0.DO

PERI.{ÀNE

o MuNrcÍpro

coNTRÀTÀÇÂo

DE

EMPRESA pARÀ ÀeursIÇÂ,o

DE

PATRULHÀ

DE MocErRo.

.DÀ irusTrFICÀTnrÀ

2'1.À contrataÇão acima dêscrita, quê será processada nos termos deste instrunento convocâtório,
especificaçôes técnicas e infomaÇôes complêmentâres que o acompanhan, quando for o caso,
justifica-se: Pê1a necessidadê da devida efetivaÇão de compra par:a suprir dêmanda especifica coNTRÀTAÇ.Áo DE EMPRESA pARÀ ÀeurslÇÂo DE PÀTRULHÀ MECANTZADÀ pARÃ o MUNÍcÍpro DE MocErRo conaiderada oportuna e imprescindível, bem corrlo relevante nedida de intêresse público; ê ainda,
pela necêssidade de desenvolvimento de aÇôes continuadas para a promoÇâo de atividades
perti"nentes, visando à maxi-mizaÇão dos recursos em relação aos objetivos programados. observadas
as diretrizes e metas definidas nas fêrramentas de planejamento aprovadas,
2.2.4s carâcterístj-cas e espêcificaÇôes do objeto ora licj-tado sáol
CODIGÔ
1

rrator aglicola

sobre rodas
de 3 cirindros rurbinados
"rJr'""."ff#Y.otor
com potência dê no mínimo 75
CV - Eixo dianteiro tlpo 4X4 - Ta.que de
conrbustível com capacidade minino cle 63 litros
Transmissão Des.Lizante e
totalmentê sincronizada com 8 velocidade, com levante hidráulico e vazão de
no minimo 411/min - Sistema Hid!áu1ico de levante côm capacidade de no minimo
3,000 kg no olhaf - Preios dê muftidiscos à banho de óleo - Rodado Diântêiro
72.4\24 Rl - Rodado Traseiro 18,4x30 R1 - Equipamentos básicos: Estruturâ de
.ProteÇão Contra Capotamento de acordo con as normas de segurança vigênte,

pisca aferla e direcional, faróis dê serviÇo,
sinais sonoros e Iuz de ré, sincronizados com a ré, buzina, espelhos
retrovisores.
Grade Aradora com Controle Remoto, de no nlinlmo 14 discos com diâmetro de 26
polegadâs, mancâf dê rôlarentos a graxa.
Carreta Basculante Hid!áuLica MetáIica, con capacidade de minimo 5 tonel.âdâs.
Colhedora de Forràqens, com bicà h-cirau-trca e acionàmenLo aLrâves de cdrdá.

UNIDÀDE QUÀIÍIIDÀDE

UND.3

com tofdo, luzes de freios,

2

3

a4

3.0.DÀs oBRreaçõEs Do

UND
UND
UND

coNEBÀTÀNtE

3.1.Bfetuar o pagamento relativo ao objeto contlatado efetivamente realizado, de acordo com as
cláusufas do rêspectlvo contrato ou outros instrumêntos hábêis.
3 ,2 . Proporciona! ao Contratado todos os meios necessários para a fief
exêcuçáô do objeto dê
prêsente contrataçâo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
3.3.Notifica! o Contratado sobre quâ1quêr irrêgularidadê encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, êxercendo a mais ampla e completa fj.scalj-zação, o que náo exime o contratado
de suas responsabi lidades pactuadas e preceitos fegais.
3.4,Outras obrigaÇóes êstêbe1êcidâs ê rêLâcionadas na Minuta do Contrato - Anexo 1II.
4. o.DÀs oBRrGÀçõEs Do coNrRÀTÀDo

4.l.Responsabifizar-se por todos os ônus ê obrigações concêlnentes à legj-slaÇáo fiscal, civil,
trlbutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assr.midos, a qualquer
tltulo, perante seus foanecedores ou tercêiros em razão da execuÇão do objêto contratado.
4.2.Substituir, alcando com as despesas decolrentes, os mâteriais ou serviÇos que apresentarem
defeitos, afteraÇôes, imperfeições ou quaisquêr irregularidades discrepantes às exigênciâs do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados someote após o recêbimênto ou pagamento.
4,3.Nâo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante p!évia
ê expressa autorlzação do Contratante.
4.4.Mantêr, durante a vigênciâ do contrato ou outros instnmentos hábeis, em conpatibilidâdê
com as obrigaçôes assumj-das, todas as condiÇões dê habilitaÇão e quallficação exigidas no
conformê o ca5o, aprêsêntando ao Contratante os documentos
respectivo processo licitatório,
necessários. sempre quê sollcitado,
4.5.Emitir Nota Piscal corrêspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentêmêntê aprêsêntou a documêntaÇâo êxigida na fase de habifitação'
4,6.Executar todas as ob!igaÇõês asslrmidas sêmprê com observâocia a melhol técnica v ent
1C as
enquadraodo-se, rigorosâmênte, dentro dos prêcêitos fegais, normas e especificaÇôês t
correspondêntês .
4.?.outras obrigaÇôes êstabêlecidas e relacionadâs na Minuta do contrato

Ànexo

I\,\l'

5.0 .Do PRAzo E DÀ vrêÊNcrA
,O prazo máximo de entlega do objeto da contrataÇáo, que admite prorroqaÇão nas condições e
hip óteses previstas no Àrt, 57, s 1., da Lei 9.666/93, está abaixo i.ndicado e sêtá considerado
da emissão do Pêdido de Compra:
Entrega: 30 (Lrinta) dias.
5.2.4 vigência do respectivo contrato será dêtêrminada: até o final do exercicio financeiro de
2021, considêrado da data de sua assinatula.
6.0. DO REÀ4ruSTÂI'GNTO
6.1,Os preÇos contratados são f.ixos e irrêajustáveis

no prazo de um ano.
6.2'Dentro do prazo de vigênciâ do contrato e mediante solicitaçâo do contratado, os preÇos
poderão sofrer reaiuste após o interregno dê um ano, na Ílesma proporÇão da variação verlficada
no rPcÀ-rBGE acumul.ado, tomando-se por base o mês de apresêntação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaçóes iniciadas e coocluídas após a oco!!ência da anualidade.
6.3'Nos reajustes subsequêntes ao primeiro, o interregno minino de um aoo será contado a partir
dos efêitos financeiros do ú1tiÍro reajuste.
6.4.No caso de atraso ou não divulgaçáo do lndice de reajustamento. o contratante pagará ao
Contratado a importância cafculada pela ú1tima variação conhecida, liquidando a diferenÇa
correspoodentê tâo .logo seja divulgado o índice definitivo.
Fica o contratado obrigado a
aprêsêntar memória de cálcufo referente ao rêajustamento de preços do valor remanescente, sêmpre
que êste ocolIer.
6'5.Nas afêriÇões fi"nais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamentê, o definitj-vo.
6'6'caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser êxtinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, §erá adotado, em substituiçâo, o que vier a se! dêterminado pela
legislaÇáo então êm vigor:.
6.7.N4 ausência de previsâo Iegal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo indicê
oficial, para rêajustamênto do preÇo do valor rêmanescente. por meio de têrmo aditj.vo.
6,8.0 reajuste podêrá ser rea.Lizado po! apostilamênto.
7.0.DO PÀeÀllEl[ro
7.1,O pagamento será realizado mêdiante processo rêqular e em observância às normas e
plocedimentos adotados pelo ORC, da sêguintê maneira: Para ocorrer no prazo de trj-nta dias,
contados do periodo dê adimpfêmento.
7.2.O desêÍüolso máximo do pêr1odo, náo será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado ênquanto pendentê de liquidaÇáo qualquer obrigação
financeirâ que the for imposta, êm virtude de penalidade ou inadimptência, a qual poderá ser
compeDsada com o pagamento pendente, sem que i-sso gêre direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DÀ coupRor,'ÀçÁo os g:GcuçÂo E REcEBtME![ro Do oB;Ero
8.1.Exêcutada a presente contratação ê obsêrvadâs as condições de adimplemênto das obrigaÇõea
pactuadas, os plocedlneotos e prazos para receber o sêu objeto pelo ORC obedecêráo, conformê o
caso, às disposiÇões dos Arts. '73 a 76t da Lei 8.666/93.

g.o.Dos pRocEDrr,ENTos DE FrscÀrÍzÀçÂo E cEBrNcrÀÀGNro
9.1.Serão desigoados pelo Contratânte representantes con atribuiÇôes de Gestor e Fiscal do
contrato, nos ternos da noüna vigente, especialmente para acompanhar e fiscaliza! a sua execuÇáo,
respectivêaeote, pernitida a contrataÇâo dê têrceiros pâra assistência e subsldio de pertinentes
a essas atlibuiÇôes.
10. O.DÀ.s SÀIçõES ÀDlrÍINrSTnÀtrVÀ§

10.1.ouêrn, convocado dentro do prazo de validade da sua ploposta, oão celebrar o contrato,
deixar de ênt!êgar ou aprêsentar documentação falsa êxigida para o certame, ensejar o
retardamento da exêcuÇâo de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÇão
do contrato, comportar-se de modo inidônêo, dêclarar informaçôes falsas ou comêtêr fraude fiscaf,
garantido o dire.ito à ampla defesa, ficará inpedido de Iicitar e contratax con a União, Estados,
Distrito Eederal ou Municipios e, será descredênciado do Sistêma de Cadastramênto Unificado de
Eolnecêdorês SICAE do Govêrno Eederal e dê sistêmas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prêjuízo das multas prevlstas
neste Edital e das demais cominações legais.
10.2.4 recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, ga!ântida a prévia defesa, às segÍuintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 8'7,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa dê mora de 0,5t (zêro virgula cinco por cento)
ap]icada sobre o valor do contrato por dia dê âtlaso na êntrêga, no inlcio ôu na execuÇão do
objeto ora contratado; c - mul-ta de 10* (dez por cento) sôbrê ô valôr êontratado pela inêxecuÇão
total ou parcia.I do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das pena-Iidades cêbíveis
fundamentadas na ],êi 8.666/93 e na Lêi t0.52A/A2.
10.3,Se o valor da multa ou indenizaÇáo dêvida nâo for rêcolhido no prazo de 15 (quinze) diâs
após a comuDicaÇão ao Contlatado, será automaticamente descontado da primeirâ parcefâ do
pagamênto a que o Contratado vier a fazêr jus, acrêscido de juros moratótios dê 1* (um por
cento) ao mês, ou, quaído for o caso, cobrado judicialmente.
cl ita
10.4.Após a aplicaÇáô de guaisquêr das pênalidades previstas , realizar-se-á comunicaÇã
1ta
ao Contratado, e publicado na imprensa oficlaf, êxcluldas as penalidades de advertência

tÀ,\\

1§

de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
será registÍâdo e publicado no cadastro correspondênte.
11. O,DÀ COMPENSÀçÀO FÍNÀ}rCEÍRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de paqamento nos termos dêste instrumento, e desde que o
Contratado náo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação
financeira, devida desde a data lirnite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
êfetivo paqamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto
sêrão calculados com utlfizaÇão da sêguinte fórmuIa: EM = N x VP, I/ onde: EM = êncargoa
moratórios; N : número dê dias entre a data prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamentoi
vP = valor da parcela a ser pagai ê I = índice de compensaçáo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sêndo TX = percêntuaI do IPCA-IBGE acurnulado nos últj.mos doze neses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Fedêral quê o substitua, Na hipótesê do refe.ido
lndice estabelecido para a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forrna não
possa maj-s ser utifizado, será adotado, em substituiçáo. o quê vier a sêr dêtêrminado pela
fegislâÇão então em vigor,
12.O.DO },IODEúO DB

PROPOSTÀ

12.1.É parte integrantê destê Têrmo dê Refêrênciâ o modê1o de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-Io como refêrência - Anexo 01.
13. O.INFORMÀçõES
Deve

\/

COMPLEMENTÀRE S

apresentar os catálogo

LEN Í,soN
SECRETÁRIO

s

/manua i

s dos equipamentos ofertados, junto

a

proposta atual i zada

ÀNDRÀDE ÀLVES

\-)

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREFEITURÀ MTJNICIPÀI DE MOGEIRO
CO!,ÍISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO
ÀNEXO

01 AO

TER}.O

PREGÃO ELETRÔNICO

DE REEERENCIÀ

N'

.

PROPOSTÀ

00008/2021

PROPOSTÀ
REFEBENTE

I

PREGÂO ELEIB.ôNÍCO

No OOO08/2021

PREFEITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO

-

PB.

OBJETO: CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA PÀXÀ AOUISIÇÃO DE PATRULHA MECANÍZADÀ PARÀ o MUNICÍPIo DE MoGElRo.
PROPONENTE

:

CNPJ:

Prezados Senhores,
Nos

termos da licitaçáo em êpígrafe, apresêntamos Proposta conforme abaixo:

CODIGO
1

2

4

D

r.íÀRcÀ/ I.,ODEI,O I,NIDÀDE :QUÀ}ÍIIDÀDE PREÇO T,NIT.. PREçO

I SCRIHINÀÇÀO

irator agrlcola soble rodas

equipado

corÍr

o motor dê 3 cilindros turbinados com
potência de no mÍnimo 75 CV - Eixol
dianteiro tipo 4x4 - Tanque de conüustlvel
com capacidade mÍnino de 63 ]ltros
-,
'Transnissão Deslizante e totalmente
sincronizada com I vefocidade, corl
:levante hidrár.r1ico ê vâzão de no mÍnimol
,41Ilmin - Sistema Hid!áulico de levante:
lcom capacidade de no mlnimo 3.000 kg no'
olha1 - Ereios de mr.lltidiscos à banho de
aóleo -- Rodado Dianteilo 72.4x2A R1 -l
,Rodado Traseiro 18.4x30 R1 - Equipamentos
ásicos i Estrutura de Proteção Contra.
apotâmento de acordo com as Àormas de
.seguranÇa vigente, com tofdo, hlzes de
ifreios, pisca a.Ierta e direcional, faróis
de selviÇo, sinâis sonoros e fuz de ré,
rsi.ncronizados com a ré, buzina, espelhos
retrovisores.
.Grade Aradora com ContÍole Remoto, de no
mlnlmo 14 discos com diâmetro de 26'
pofegadas, mancal de rolamentos a graxa.
Carreta Basculante Hid!áulicâ Metáfica,,
com capacidade de ninimo 5 toneladas,
ofhedora de Eorragens, com bica:
idráulica e acionamento através de
ca!dã,

VALOR GLOBÀL DA PRÔPOSTA

IUND:

ÍOII,.

3

il
lr

UND

UND
-a
UND

1

___i"_

-

R$

PRÀZO DE ENTREGÀ:
CONDIÇÕES DE PÀGÀMENTO:
VALIDADE DESTÀ PROPOSTA:

Dados bancários do proponente

para fins de pagamento:

Banco:

Conta:

Local e Data,

NOME / CPF,/ÀS

S

1NÀTURÀ

Representante IêgaI do proponêntê '

$

oBSERvAÇÁo:

a proposta devêrá ser efaborada

em

papel tinüraclo do proponente

\\\

ESTÀDO DÀ PÀR.ÀÍBÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÂo
ÀNEXO

TI -

PREGÃO EI,ETRôNICO

MODELO DE DECLARÀÇÃo

-

N"

PERMÀNEMTE DE

LrcrrÀÇÃo

OOOOS/2021

não possuir nô quadro

sociêtário sêÍvidor do

ORC

RETERENTE: PREGÃO ELETRôNICO NO OOOO8,/2021
PREEEITURÀ MUNICIPÀT, DE MOGEIRO - PB.
PROPONENTE

CNP.]

1.0 - DEC1ÂRÀÇÃO de qLre nâo possui no quadro societário, servidor público da ativa do ólgáo
reafizador do certame ou de quà1quer entidade a eLe vinculada.
o proponente acima qualificado decfârâ não possuir em seu quadro societário e de funcionários,
qualquêr servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeiturâ Municipal de Mogeiro,
como também êm nenhum outro órgão ou entj-dade a ela vinculada, exelcendo funções técni.cas,
gerenciais, comercia.is, administrativas ou societárias,
Local ê Data.

NOME,/CPE/ASS INÀTURÀ

Represêntante lega1 do proponentê.
OBSERVÀÇÃo:

a declaraÇão deverá ser elaborada

em

papel timbrado do proponente.

v\h{

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

UI'NICIPÀI DE

PREFEITUR,A

coMrssÃo
ÀNEXO

.

Ilt

PE

MOGEIRO

RI'íÀNENIE DE LrCrTÀÇÃO

PREGÀO EI.ETRôNICO NO OOOO8,/2021

MINUTA DO CONTRÀTO
PRXGÃO EIúTRôNICO N" OOOOS/2021
PROCESSO ADMINÍSTRÀTIVO NO PE OOOOS/2021

COI{IRÀTO

Nê: ..../...-CPL
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÂM À PREEEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E
, PÀRÀ FORNECIMENTO CONEORME DISCRÍMÍNADO NESTE
INSTRUMENTO NA TORMA ABAÍXO

PêIo presênte instnmento de contrato, de um fado Prefeitura Municipal dê Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 47 - Cêntro - Mogêiro - PB, CNPJ nê 08.866.501,/0001-6?, nêstê ato
representada pelo Prefeito Antonio José Ferreira, Brasileiro, Emprêsario/ residente e
doÍniêiliado na Sitio Pj-ntado de Cima, 138 - Àrêâ Rural - Mogêiro - PB, CPF no 840,199.644-91,
Carteira dê Idêntidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesmentê CONTRATANTE. ê do outro lado
neste ato reprêsentado
- ..., CNPJ nÔ
por .... residente e doniciliado 11ê ,,..,
CPF n' .
Carteira de ldentidade D" .,,., doravante simpfesmente CONTRÀTADO, decidiram
as partes contratantes as§j"nar o presente contrato, o qual sê reqerá pelas c1áusulas e condiÇôes
seguintes

i

cúusuLÀ pRrtrlErRÀ - Dog n NDÀttEyros :
Este contrato decorrê da licitaçáo modalidade Pregão E.Lêtrônico no 00008/2021, processada nos
termos da Lei Federal n' 10.520, dê 1? de Julho de 2002 e subsldlariamente a Lei federal no
8.666, dê 21 dê .Iunho de 1993; Lei Complementat r\o l23t de 14 de Dêzêhbro dê 2006; Decreto
federal no 10.024, dê 20 de SêteÍüro de 2019; e legis.LaÇão pertinente, consideradas as alteraÇóês
posteriores das referidas nounas.
ctÁrsuÍ"À SEGUNDÀ - Do oBJEro:
o presente contrato ten por objeto:

coNTRÀTAÇÁo DE EI4PRESA PÀBÃ AQUISIÇÃ.O DE PATRULHA MECANIZADA

PÀRÀ O MUNICÍPIO DE MOGEIRO.

O fornecimento deverá se! executado ligorosanente de acordo com as condj-Ções expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificâÇôês técnicas correspondentês, procêsso dê
Iicitação modalidade Pregão E].et!ônj-co no 00008,/2021 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes intêgrantês do prêsêntê contrato, indepêndentê dê transcrição; ê
sêrá realizado na forma parcelada.
crÁusu,À rERcErRÀ - Do vÀr,oR E PREÇos:
O valor totaL deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ...
cLÀügu,À QuÀRrÀ - Do

REÀ,JUS!ÀÀ,ENIO EM SENTTDO ESrRÍTO:

(,..).

os preços contrêtados são fixos e lrieajustáveis no prazo de um ano,
Dentao do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇâo do Contratado, os preços poderão
sofrer rêajustê após o interregno de um ano. na mesma proporção da variaçáo verj-ficada no IPCAIBGE acumulado, tomando-se poa base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamênte
para as obrigações iniciadas ê concluldas após a ocorrênciâ da anualidadê.
Nos reajustes subsequêntes ao primelro, o interregno minimo dê um ano sêrá contado a partir dos
êfeitos financeiros do ú1tino reajustê.
No caso dê atraso ou não divulgação do índice dê reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância câl-cul-ada pê1a úl"tima variaÇão conhecida, liquidando a difêrenÇa corrêspondente
táo togo seja divutgado o lndice definitivo. Eica o Contratado obrigado a aprê5êntar mêmória de
cá1cuIo rêfêrêntê ao rêajustamento de prêÇos do valor remanescêntê, sêmpre quê êste ocorrer.
Nas aferiÇóes finais, o lndi.ce utilizado para reajuste 6erá, obrigatoriamêntê, o definltivo.
Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a se! extinto ou dê qualque! forma não possa
mais ser utilizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o que viêr â ser determinado pela legislaçâo
então êm viqor.
Na ausência de previsão legal quanto ao indicê substituto, as partes elegerâo nov indice
oficial, para rêajustamento do prêço do valor rêmanêscênte. por meio de termo aditivÔ.
O reajustê poderá ser realizado por apostilamento.

cúusr'LÀ eulNEÀ - DÀ DoÍÀÇÀo:
As despesas co!!e!ão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇarento vigênte:
Recuxsos Próprios do Municipio de Mogrêiro: No CoNTRÀTO CPS 35/2020 CONVÊNfO No 908743

N" A4'19/2027

PÀRECER

NO DO PROCESSO PLÀTAEORMÃ MÀIS BRÂSIL 21OO.085046/2020.12 LEI MUNICIPAL 340/2A2A
02.O7O SEC ÀGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU 0207O.20.606.IA29.IA62 ÀQUIS. DE MAOUINÀS E
EOUIPAMENTOS ÀGRICOLÀS 02.O8O SEC DE INDUST. COMERCÍO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.1025.105]

ÃOUISIÇÁO DE EQUIPÀMENTOS

4.4.90.52.00.00

OO1 EOUIPÀ}4ENTO

E MATERÍAL

PERMÀNENTE

cltiusulÀ sExaÀ - Do PàcÀrríENEo:
O pagamento será efetuado mediante procêsso rêgular e em obsêrvância às normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, da segu.i-ote maneira: Para ocorrêr no prazo dê trinta dias, contados
do periodo de adlmplemento.
cráusu,À sÉf ü'íÀ - Do pRAzo E DÀ vroÊNcrÀ:
O prazo máximo dê entrega do objêto ora contratado, que admitê prorrogaÇâo nas condlçôes e
hipóteses previstas no Art. 57, § 1', da Lei 8,666/93, está abaixo indicado ê sêrá considerado
da emissão do Pêdido de Compra:
ê - Entrega: 30 (trinta) dias.
A vigência do presente contrato será dêtêrminâda: até o final do exercício financeiro de 2021,
considerada da data de sua assinaturâ.
cr.liusurÀ

ottÀ -

DAs oBRrcÀÇõEs Do coNrRÀrÀIf,rE:

a - Efetuar o pagamento lelativo ao fornecimento efetivamente realizado, dê acordo com as
rêspectivâs cláusufâs do piesente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para o fiel fornecimento contratadoi
c - Notificar o Contratado sobre quafquêr irrêgularidade êncontrada quanto à quâlidadê de produto
fornecido. exercendo a mais ampla e completa fiscalizaçáo, o que oâo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e fegais;
d - Designar !êp!êsêntantes com atribuições de Gestor e Fi-scal deste contrato, nos têrmos da
noma vigente, especialnente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitj.da a contratação de tercêiros para assistência e subsidio de infornaÇóes pertinentes a
esaas atribuj.ções,
cúusul.À Not{À - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNrRATÀDo:
â - Executar devidamente o fornêcimento descrito na Cláusula corlespondente do presente contrato,
dentro dos mêlhores parâmetros de quafidade êstabêlêcidos para o ramo de atividâdê relacionada
ao objêto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqaÇôes concernêntes à 1êgisIaçáo flscaf, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despêsas e compromissos assumidos, a qualquêr
tltuto, pêrantê sêus fornêcedorês ou têrceiros em razão da execuÇáo do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôDeo, acêito pê1o Contratante, quando da execução do contrato,
que o rep!êsente integralmente em todos os seus atos;
d - Pennitir e facili-tar a fiscalizâÇão do Contratantê devendo prestar os informes e
esclareci.mentos solicitados ;
e - Será rêsponsáveI pelos danos causados diretamênte ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na êxecução do contrato, não êxcluindô ou reduzindo êssa rêsponsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo ór9ão intêressado;
f - Não cedea, transferir ou subcontratar, no todo ou em partê, o objêto deste instrumento, sern
o conhecimênto e a devida autorização êxpressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumldas,
todas as condiÇôês dê habilitaÇão e qualiÍicaÇâo exigj.das no lespectivo procêsso licitatório,
apresentândo ao Contratante os documentos necessários, semplê que solicitado.
cLÁusu,À DÉcruÀ - Dà Àr.TEnÀÇÃo E REscrsÂor
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificatj-va, unilateralrdente pê1o Contratante
ou por acordo entre as parte§, nos ca§os previstos no Ar:t. 65 e será rescindido, de pleno
dirêito, conforme o disposto nos Arts, '7'7. '78 e ?9, todos da Lei 8.666,/93.
O Cootratado fica obrigado a aceitar. nas mesmas condições contrâtuais. os acréscimos ou
supressões quê se fj-zelen nas compras, até o respectivo limitê fixado no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acÍéscimo ou supressáo pode!á excede! o Iimite estabelecido, safvo as supressões
rêsultantês de acordo celebrado êntre os contratantes.
cLÁUguI,À DÉCryÀ PRD@IRÀ

-

DO RECEBD,ENIO

I

Executado o presentê contlato e observadas as condiÇóes de adimplêmênto das obrigaÇôes pactuadas,
os procêdimêntos e prazos para receber o seu ôbjêto pelo Contratante obêdêcerão, conformê o
caso, às disposlções dos Arts. 13 a'76, da Lei 8.666/93'

- DÀS PENÀúIDÀDES:
A recusa injusta em dêixa! de cumprir ás obrigações assumidas e prêcêj-tos lêgais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às sêguintes penal-idades prêvistas nos Àrts. 86 e 87, da
Lei 8.666193: a - advêltência; b - multa dê mola de 0,51 (zero vlrgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atrâso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do objêto ora
contratado; c - multa dê 10? (dez por cento) sobrê o valor contratado pefa inexecuÇáo totâl ou
parcial do contlato; d - s imultaneamente, qualquêr das penalidades cablveis fundament
Lêi 8,666193 e na Lêi 10.520/02.
CLi(USUI,À DÉCIT'À SEGI'IIDÀ

\í

se o val"or da multa ou indenj.zaÇão devida náo for recolhido no prazo de 15 diâs após a comuni-caÇão
ao Contratado, será automaticamentê dêscontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus. acrescido de juros moratórios dê 1t (um por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmentê,
cl,i(usuLÀ DÉcndÀ TERCEIRÀ - DÀ coMpENsÀçi,o rÍNiNccEfRÀ |
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste .instrunento, e dêsde que o Contratado

não tênha concorrido dê algrma forma para o atraso, sê!á admitida a compênsaÇão fi-nanceira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento êté a data corrêspondente ao efetivo pagamênto
da parcela. Os êncargos moratórios devidos ern aazão do atraso no pagamento sêrão calculados con
util-ização da seguinte fórmufa: EM: N r VP , I, ondê: EM = encarqos moratórios; N: númêro de
dias entxe a data prevista para o paqômento e a do efetivo pagamêntoi VP : valor da paicela a
sêr paga; e I = indice de compensação financeila, asslm apurado: I = (TX:100) + 365, sendo Tx
: pêrcentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze neses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Govêrno Eederal que o substitua, Na hipótese do referido iodice estabelecido para
a compensâÇão financeira venhâ a ser extinto ou de quâlquer for:ma não possa maia ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que viêr a ser dêtêrminado pela legislação então em vigor.
crÁusu.À DÉcrr.{À QUÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirirnir as questÕes decorrentes deste contrato, as partes êfegem
Itabaiaoa,

E, por êstarêm de pleno acordo, foi lavrado o prêsente contrato
assinâdo pelas partes e por duas testemunhês.
Mogeiro TESTEMUNHÀS

PB,

o Foro da Comarca

ern 02(duas)
de

de

wi.as, o qual vai
de

PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTRÀTADO
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