
ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
PREEEITI'RÀ I.{I'NICIPÀJ, DE UOGEIRO

COHISSÀO PER!,'ÀNENTE DE I.ICIÍÀÇÀO

EDITÀL Licitação
PROCESSO ÀDMrNrSrRÀrrVO No TP 00001/2022
r,rcrreÇÃo N". ooool/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Cêrtamê:
PREFÊITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO
Av. PRISTDENTE JoÃo pEssoA, 4? - cENTRo - MoGErRo - pB.

CEP: 58375-000 - E-mail: Iicitacaomogei loGuol . coln, br /conp!a5 . cotacoes Gout look . com
32661033.

Tel. : (83)

o Órgào Bealizador do Certamê acina quali-ficado, iÂscrito no CNPJ 08.866.5A1/0A0t61 , doravante
denoDinado ri8p1eaDôntê ORCT torna público para conhecimento de quantos possâú interessar que
fará realizar através da Conissâo Permanente de LicitaÇão, doravante denominada simplesmente
Comissão, as 08:30 horas do dia 11 de Fevelêiro de 2022 no endereÇo acima indicado, licitação
na modalidade Tomada de PreÇos n". A0001,/2022, tipo menor prêço, ê sob o regirnê de ênpr:eitada
por preço globâf; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Eederal no 8.666,
de 21 de Jr]nho de 1993; Lei Complementar n' 123, de 14 de Dezenüro de 2006, e l-êgis1ação
pertinente, consideradas as alteraçôes posterioaes das referidàs normas; conforme os critérios
e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a nêfhor proposta parâ: CONTRÀTAçÃO DE

EMpREsÀ pARÀ ExECUÇÁo DE sERVrÇo DE pFoJETo LUMrNorÉcNrcoDA DÀ CTDADE DE MocErRo.

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da prêsente licitaÇão: CoNTRÀTAÇÃo DE ÉMPRESA PÀRÀ ExECUÇÃo DE sERVrÇo DE
pRoJETo LUMrNorÉcNrcoDÀ DA CTDADE DE MoGErRo.
1.2.4s especificaÇóês do objeto o!â licitado, encontram-se devidamentê dêtalhadas no
co!rêspoâdêntê Termo de Referência - Anexo I deste lnstrumento-
1.3.4 contrataçáo âcilnâ descrita, que será processada nos têrmos deste instrumento convocatório,
especificaçóes técnlcas e informaÇões complementares quê o acompênham, quando for o caso,
justifica-se: Pela nêcessidade da devj-da efetlvaçâo de serviço para suprir demanda especifica -
coNTRÀTÀÇÃo DE EMpREsÀ pÀBÂ ExECUÇÃo DE sERVrÇo DE pRoJETo LUMrNorÉcNrcoDA DÀ cTDADE DE MoGErRo
, considerada oportuna e imprescindivel, bêm coilo relevante medida de interesse público; e

ainda, pefa necessidâdê dê dêsenvolvÍmento de aÇões continuadas para a pronoçâo dê atividades
pertinentes, visândo à naximizaÇão dos recursos em rê14çâo aos obletivos programados, observadas
âs diretrlzês ê metas definidas nas ferrameôtas de planeiamento aprovadas.
1 ,4 . sali-enta-se que na referj-da contrataÇâo, nâo será concedido o tratanento diferênciâdo e

sinplificado parâ as Microempresas e Empresas dê Pêqueno Porte, nos termos das disposlções
coôtidas âo Art. 47, da ],ei Conplementar no 123/2006, por não enquadral-se nas hipóteses dos
incisos r ê 1II, do Àrt. 48, comô târflbém, nâo ser oportunô aplicar a exigência facultada no
inciso II, do mesno artigo, visto estârêm preseotes, isolada ou s imu l taneâmente , as sltuaÇôes
previstas no inci.so rrr, do Art, 49, todos do referido diplona 1ê941. Fica, no entanto, assegurado
â ME e EPP o tratâmento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capítulo v,
sêÇão I, da I,ei n". 123106.

2.o,Do LocA! E DÀTÀ E DÀ rlrplrel}lÀÇÀo Do EDrrÀr,
2,1.Os envelopes contendo a documêntâção relativa à habilitaÇâo e a ploposta de preÇos pârâ
execução do objeto desta licitação, deverão ser entrêgues à Comissão até as 08:30 horâs do dia
11 de Eevereiro de 2022, no endereÇo constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo
1ocâ1, data e horário sêrá reallzada a sessão púbfica para abertura dos !efêridos envelopes.
2.2,InformaÇôes ou esclarecimentos sobre esta licitaÇâo, seráo prestados nos horários normais
de expediente: dâs 08:00 as 12:00 horas. E-mail:
licitacaomogeiroGuol . com. br/compras . cotacoe sGoutl-ook. com.
2.3,Oualquer cidadão é parte fegítimô para impugnar o ato convocatório deste certame Por
irregulatidade na apficaÇão da Lei 8.666193 e legisfação pêrtinente, devendo protocolar o pedido,
por esctito e dirigida a Comissão, até 05 (cinco) dias úteis antes da datâ fixada para â abêrturâ
dos envefopes de habili EàÇào.
2.4.caberá à conissão, auxiliada pelos sêtorês resPonsávei§ pela elaboraÇáo destê ato
convocatório e seua anêxos, julgar e responder à imPugnaÇão em até 03 (três) dias úteis,
considerados da datâ em que foi devidanente recebido o pedido.
2.5.Decairá do dirêito de impugnar os termos do ato convocatório deste certame peralrte â

àdministraÇão o licitante que não o fizer, por esctito e diriglda a comissâo, até o segundo dia



útil que anteceder a abertura dos
o viciâriam, hipótese ern que tal
2.6.A respectlvã impugnaÇão será
2.6.1. Protocofizando o originaf,
seguinte endereço i Av. Presidente

ênvelopês com as propostâs, as falhas ou irregulârldades que

comunicaÇão náo terá efelto de recur§o.
aprêsêntada da sêguinte forma:
nts horários de expediênte acina indicados, exclusivamentê no

João Pêssoa, 4? - Centro - Mogêiro - PB'

. O.DOS ENEI''ENTOS PA&À Í,TCÍTÀÇÂO

.1.Àos pârticiPantes, serão fornecidos os seguintês efementos:

.1.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIÀ ' ESPECIFTCAÇÔES;

.1.2.ÀNEXO II - MODELOS DE DEC],ÀRÀÇÔES;

.1.3.ÀNEXO III - MODE],O DO TERMO DE RENÚNCIÀ;

.1.4.ÀNÊXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.

.1.5.ANEXO V - PLANÍ',HAS.

.2.4 obtençáo do Edital poderá sel feita da seguinte folnai

.2,1.Junto a comissâo: qratuitamente; e

,2,2.PeLos sitesl !íww'mogeiro.pb'gov.br/licitâcoes; www'tcê'pb'gov'br'
.O.DO SUPORTE I,EG.À,,
.1.Estalicitaçãoreger-se-ápelal,eiEederalnô8.666,dê21dêJunhode1993;I,êicomplementâl.123,de14deDezembrode2oo6;eIêgis1açãopertineote,considêIadasasaltêlaÇões
osteriores da§ rêferidas normasi que ficam fazendo pârtes integrantes dêste instrumento,
ndependente de transcriÇão.
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5. O.DO PRÀZO E DO{ÀçãO
5.1.O prazo máximo para a execuçâo do objeto ora licitado, conforne suas carâctelisticas e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogâçáo nos casos previstos pela Iei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considelado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: lmediato,
Conctusão i 2 (dois) neses'

5.2-Optaza de vigêocia do correspondente contrato sêtá detêrminado: 2 (dois) nese8, considerado
da daú de sua assinatura; podenáo sêr plorrogado nos telnos do Art. 57, da l,êi 8.666,/93.
5.3.Às despesâs decoxrentes do obieto deste certame, correrão Por conta da seguintê dotaÇão:
Recursos eióprios do Município de Mogeiro: tEI MUNICIPÀl 358/2027 02.080 sEC. DE INDUST. CoMERcÍo

E lNFRA ESTRUTURÀ 02080.25.'152.1025.1115 CONST. ESTENSAO E }'ÍÀNUT. DÀ REDE I]LETRTCA

4.4.90.39.00.00 OUTROS. SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOÀ JURÍDICÀ

6. O.DAS CO!{DrqõES DE PÀRErCrPÀÇÁo
6,1-.poderão partlcipar deste certame, os llcitaotes devidamente cadastrados no oRc ou que

atendêrên a todas as condiÇões parâ cadastranênto até o terceiro dia anterior à data prevista
para o recebimênto das propostas, cuja legularidade sêrá observada, em qualquer das hipóteses,
àxclusivamente mediante apresentaÇão do Certificado de InscriÇão de Eornecedoles e Prêstadores
de ServlÇos, ou equivalente na formâ da 1ei, forÊecido pelo oRC, em plena validade:
6,1.1.Ao rêquerer inscriÇão no referidô câdastro, ou atualização deste, a qualquer tenpo, o

intelessado fornecerá os elementos necessários à satisfaÇão das exigências dos Incj-sos I e IV,
do AIt. 2'l , da Lei 8.656193 '
6.2.Os proponentes deverão êntregar â coÍlissão, Íro prazo determinado, dois envelopês fechados
inaicanào, re spect ivamente, DOCUMENTAÇÁO e PROPOSTA DE PREÇ6S, devidamente identificados nos

termos definidos neste instrumento convocatólio.
6.3.A participação neste certame é aberta a quaisquer interêssados, inclusive as Micloempresas,
Empresas de Pêqueno Porte ê Equipârados, nos temos da legislação vigente'
6.4.Nâo poderão pâ!ticipar os interessados que se encontlem sob o regime fâlimentar, empresas
estrangeitas que náo funcionem no pais, nem aqr.reles quê tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar con a ÀdministraÇão Púb1ica ou que estejâm cumPrindo a sanção de suspensào
do direito de Licitar e coutratal com o ORC.

6.5.Os licitantes que desejarerü enviar seus envefopês Documentação e Ptoposta de PreÇos via
postal - co Aviso de Recebimento AR -, deverão lemetê-los em tempo hábil ao êndeleÇo constante
do pleâmbuLo deste instrumento, aos cuidados do Presidentê dâ Comi-ssâo - Elaviano clebson Àraúio.
Náo sendo r-igorosânente observâdas as exigências destê item, os respectivos envelopes não serão
aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito dê palticipêçâo no celtame.
6,6.Ouando observada a ocorrênclâ da entrega apenas dos envelopes junto a comissão, sêm a

permârlência de replesentante credenciado na respectiva sesgáo pública, é facultado ao licitantê,
nâo sendo condiÇão para sua habilitaÇâo, a inclusão no envelope Documentaçâo, da declaraÇão
expressa de rênunciar ao direito de interpor reeurso e ao prazo correspondente relativo à Fase

de Habi.IitaÇão, êoncoldando cotll o prosseguimeoto do celtame, previsto no Àrt. 43, 1II, da Lei
8.666/93, conforme nodelo - l\nexo rrr.
6.7.E vedadà â pàrticipaÇào em consorclo.

6.8. CoÊ,IDTÇôES ESPECÍFICÀS: O licitante develá atendêr aos requisitos abaixo e os respectivos
comprovanies? obligatoriamente , integrarão os elementos do envelope DOCUMENTAÇÃO:

6.8.1.Comprovação de gar.antia, que deverá ser prestada até o ú1timo dia úti1 que antecedêr a

lrcitaçâo, no valor equivalente a R§ 1.281,19. Caberá ao licitante optal poI uma das seguintes
modalidades de garantia: a) cauÇâo em dinheiro ou êm titulos da divida púb1ica, devendo estes
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediantê registro eú slstema centr.alizado de li.quidaÇão
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e âvaliados pelos seus val.ores econômicos,
conforme definido pelo Minlstério da Fazenda; b) seguro garantia; c) fiança bâncáiia. A rêferida
garantia dêverá ser repassada ao Setor Financeiro do oRC ou outro informado pefa Comissão, o



qual emitirá o respectivo documento de quitaÇão, vá1ido até o seu resgate quê somente poderá
ocorrer cinco dias úteis após a homologaÇão da presente lic.itaÇão.
6.B.2.ComprovaÇâo de que o licitante tem pleno conhecir0ento das condiÇões relativas a natureza
da obra ou serviços a serem executados, feita através de decl,araÇão foimal assinada pelo seu
!esponsáve1 têcnico, contendo a identificação da emprêsa e do signatário, locaf e data. e
basicamente con os sêguintês terrnos: > "DECLARÀMOS sob as penafidades da lei, que temos pleno
coôhêcinênto dâs condiçôês ê peculiaridades inerêntes à natureza dos trabalhos rêlâtivamente ao
objeto da Tonada de Preços n" 0AA01/2A22, âssunindo total re spons abi l idadê por êsse fâto e
informando quê não o utilizaremos para quaisquer questlonamentos futuros que ensejem avênças
técnj.cas ou fj.nanceiras com a Prefeitura Municipal de Mogeiro - PB" <.
6.8.2.1.No caso do licitante desejar reâlizâr uma visita ao local da obra ou serviÇos com o
acompanhanento de um responsáve1 do ORC, deverá conunicar previâmente a Comissão corÍ a devida
antêcedência, observado o prazo máxino pâra realizaçáo da referida visita, necêssárià pâra que
seja feito o agêndamênto junto ao setor competente do órgão.
6.8.3.Coinprovâção de capacidàde técnico-profissionaf, feita através de atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito púbfico ou privado €D noDê do Rêstr onsável Táclrico designado pelo
licitante, devidamentê legistrado junto a entidade proflssional competênte, demoostrando â
execuÇão de serviÇos com caractêrístlcas semelhantes à pârcê1â mais relevantê do objeto da
presente Iicitâção, âbaixo discrininada. O rêferido atestado só será aceito se acompanhado da
correspondênte Cer.tldão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho regionâl de fiscalizaÇâo
profissional competente e da comprovaÇão de quê o rêfêrido Rêsponsáve1 Técnico designado pêrtence
ao quadro da empresa ou de1ê fará parte caso sêja vencedora do presente certane. Tal cômprovação
podêrá sêr feita através dâ apresentaÇâo de qualquer um dos seguintes documentos, a êritério do
licitantê: a) cópia da Carteira dê Trabatho e Previdência Socia1 - CTPS assinada ou da ficha de
Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestaÇão dê sêrviços regido pela fegislaÇâo
civil comum. devidâmente registrado no registro públ-ico, nos termos do Art. 221, da Lei Fedêra1
n' 10.406, de 10 dê janeiro de 2A02i c) contrato sociaf, alteraÇão contratual ou equlvafente na
forma da lei, quando o responsávê] técn1co fo! sócio da emprêsa. Serão admitidos os atestados
!êfêrentes à execuÇão de obras ou serviços simifares dê complexidade tecnológica ê opêracional
equivalente ou superior a: CONSOÀNTE ESPEfÍCACOES TECNICÀS DO OBEJTO LICITADO.
6. B . 4 . comprovação de capacidade técnicô-operacionaf, feita através de atestado fornecido por
pessoa juridica de dlrêrto público ou privado or[ favor da Eq)rêsa, demonstrando aptidão do
licitaôtê por execuÇão de serviÇos, em caractêrísticas sernelhantes à parcêla mais relêvante do
obieto da presente 1j-citàÇão, abaixo indj-cada. serâo admitidos os atestados refelentes à execuçào
dê obras ou serviços sinilares de complêxidade tecnolóqica ê operaciona-I equivalente ou supe!t-or
A: CONSOANTE ESPEElCÀCOES TECNICAS DO OBEJTO LICITADO.

7.0.DÀ REPRESENEÀçÀO E DO CREDEIICIàI'ENÍO
?.1.O licitantê dêverá sê apresentar, parâ credenciamento junto a Comissâo, quândo for o câso,
atlavés de um representarte, com os docunentos quê o credencian a pârticipar dêste procediloento
licitatório. Cada li.citante credenciará apenas um representânte que será o único admitido a
intervir nas fàses do certame na folrnà prevista oeste instrumento, podendo ser substituído
posteriormente por outro devidamente credenciado,
7.2.Para o credeircia!íeoto devêrão ser aprêsentados os seguintes documentos:
7.2.1.Tr:ataôdo-se do representante lega1: o instrumeoto constitutivo da emptesa na fofina da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam exprêssos seu§
podêres para exercer dirêitos e assumir obrigações em decorrênciâ de ta1 investidurà;
7.2.2,Tratando-sê de plocurador: â procuraçáo por inst!ünênto público ou particular da qual
constem os necêssários podêres pala firmâr declaraÇões, desistir ou apresentar as razões de
recurso ê praticar todos os demâis atos pertinentes ao cêrtamêi acompaohada do correspondente
instrur,ento de constituiçáo da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante
parà a outorga. Na hipótesê de procuraÇão seja particular devêr.á Eêr úêêonl.ecidâ a fj-rúa êD
cartólio do rerpêctl,vo riglatário.
7,2.3.O representantê legaI e o procurador deverão idêntificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes docuÍLentos deverâo ser entregues a Comissão - antês do início da sessão pública - em
orig-inaI, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou menbro da
CoÍlissão.
7.4.A nâo apresentaÇào ou àindà a incorrêçâo insânáve1 de qualquêr dos documêÀtos de
credenciamênto impêdirá a participaÇão ativa do representante do lic.itânte no presente cêrtame.
Estâ ocôrrência náo .inabilitâ!á sumariamente o concorrênte, apenas pêrdêrá o direito a
manifestar-se nâs correspondêntes fases do prôcesso licitatório. Para tânto, a Conissão recebêtá
regularmentê do refêrido concorrente seus envelopes, dêêlaraÇões e outros elementos necessários
à participação no cêrtame, desde que aprêsêôtàdos na forma definida nêste instlumento.
?.5.No momento de abertura da sessâo púb1ica, cada l-icitante, por internédio do sêu representante
devidamente credenciado apresentará, em separado dê qualquer dos envelopes, a seguintê
documentêçâo:
7 .5. 1 . DeclaraÇão de ElaboraÇão Índêpendente de Proposta - Anexo 1f.
7.6.Quando os envelopes DocumeôtaÇão e Proposta de Preços forem ênviâdos via postal, a declaràçáo
indicada no item 7.5.1 deverá ser apresentada dentro do envelope DocumentaÇão.

,DÀ BÀArrrtÂçÀo
,Os documentos necessários à habilitaÇáo dos licitantes, deverâo ser apresentados em 01 (unâ)

8.0
8.1
viê, dentro de envêfope lacrado, contendo as segulntes indicações no anverso:

PREEEITURA MUNICIPAL DE I,IOGEIRO



DOCUMENTAÇÁO -
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ

TOMÀDÀ DE PREÇOS No, 00007/2022

DO PROPONENTE

O ENVEÍ,OPE DOCUMENTAçÃO deverá conter os seguintes elementos:

a.2.P

8.2.3

T]SSOA JURÍDICÀ:
.Comprovaçáo de cadastramento nos teÍlnos do item 6'1 destê instlumento'
.pro_va de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ'

.pÍova de inscriçáo no cadâstro de contlibuintes êstadual ou municipâ1, re-Iatj'vo à sedê do

licitante.
g.2.4.Ato co!.tstitutivo, estâtuto ou contlato social em vigoi, devidamente reglstrado, em se

trâtando de sociedades conerciais, e, no caso de sociedades por aÇôês, acompaohado. de documentos

de eleiÇão de seus admlnistradores. InscriÇão do ato coústitutivo' no caso de sociedades civis'
uao^puntr.a" de prova de diretoria em exerclcio' Decreto de autorlzaÇâo' êm se tratando de ernpresa

ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizâÇâo para

funcionamento expêdido pelo ór9âo conpetente, quando â atividade assim o êxigit' Registro

comercj-al, no caso cle ernpresa inaiviatàt ' estas 
- t*igências nâo se aplicâm ao licj-tante que'

q,lr.rao aa etapa de creden;iamento no cêrtame, iá tênha apresentado de forna reguLa! nos telnos

do presente instrunento convocatório, a referiáa documêotaÇão solicltada oeste subiten'

8.2.5.8alanÇopatrimonia]edemonstlaçõêscontábeisdoúltimoexelciciosociaL,jáexigÍveise
;;;;";;a;ã;; ,,ã fo.*u a. r"i,-"ã' inaituçao das páginas correspondentes do livro diário em que

o mesmo se encontra, bêm como apresentaÇão dos competentes termos de abêrtura e encerlamênto'

assinados por Profissional habiiitado e devidamente registrados na junta comerclal compêtente'

vedada a sua substituiÇâo pàt utr"n(:ttes ou balanços provisórios' Tratando-se de empresa

consti-tuída há menos ae urn ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu

p!imeiro ano de existênciu nã__pt"'o reqaf, pàaerá apresentar o BaIaÇo de Abertura assinado por

i.oii""io".r habilitado e deviàamente regi-strado nâ iunta comercial competente '

8.2.6.Regu1aridade para co. I Fa'"''da Éederal' - Cértidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Eederais ê à Divida Àtiva da Uniáo'
8,2.?.certidões negativas clas Fazendas Estaduaf e Municipaf da sede do licltante' ou outro

êquivâlente, na forma da lei.
8 . 2 . B . ComprovaÇão de regularidade relativa ao Eundo de Garantia por Tempo de serviÇo - EGTS'

apresentando o respectivo cuJiii"uao de Regularidâde fornêcidâ pelâ caixa Econômicê Eederal.

8.2.9.prova de inêxistênciâ de débitos inadimpliaos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentaÇão de Certidão *"g"ii"^-ã" oéUitos iraUafnistâs CNDT' no§ termos do Titulo vII-A da

Consolidaçáo das T,eis do Trjbalho, aprovada pelo Decreto-Leí t" 5'452' dê 1o de maio de 1943'

I .2 . 10 . Dêclaraçao ao ficitaniãt 'de'(]ttTrprilnento do dlsposto no Art' ?o' lnciso xxxIII' da

ConstitulÇão Eederal - "rr.-ii, 
rt.l"o v, da I'ei 8'666/9j; de supêrveniência dê fato inpêditivo

no que diz respeito à particj-pação na IicitaÇáo; ê de submetêr-sê a todas as cláusulas e

conaições do presente initrumento convocatório, conforme modelo - Ànexo II'
8.2.11.TermodeRênúncia,casooparticipanteenvieapenasSeusenvê1opes,sênrêpresêntantê
credenciado e desejar lenunciar âo direito de interpor recurso e ao plazo !espêctivo relativo à

Ease de HabifitaÇão, concordãndo coír o plosseguimenio do certame licitatório, cooforme modelo

Anêxo III.
8.2,12.Certidão negâtiva de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

licitante, no máxino 3O (trinta) dias da dãta Prevista para abertura das propostas'
8.2.13.Registro ou iôscriÇão, em compatibilidade com o objeto do presente certãme' do licitante
e seus resPonsáveis técnicos, quandà for o caso, frente ao conselho regional de fiscâlizaÇâo
profissioná1 conpetente, da r.egiâo da sede do ficitante'
8.2.14.À1vâ!ádelocalizaÇãoefuncionamentoe/oudec]araÇãodaPrefeituradoloca]dasededâ
firna, informando quê a mêsma funciona no endeteÇo menciÔnado nos documêntos '

8 . 3. Docu[entaçáo êslrcíficr:
8,3.1.comprovaÇão de Prestação de galantiâ - iten 6'8'1'
8 . 3 . 2 . Conrprovação de pleno conheciirento das condições da obra ou servi'Ços - item 6'8_2'
I . 3 . 3 . conprovaião de tapacidade técnico-profissional - item 6 8'3'
8.3.4.conprovaião de capacidade técnico-operacional - item 6'8'4'
8.3.5.comprovafão de que o licitante se enquadra nos termos do Art' 3o da Lei 123106' se for o

a."o, "..,do 
cãnsidelãdo microempresa ou empresa de pequeno polte e recebendo' portanto'

tratamento diferenciado e sirnpiificanao na formâ defilridâ pelâ legislaÇão viqentê' Ta1

conprovaÇão poderá ser feita através da apresentaÇão de quâfquer um dos seguintês docunentos' a

critérj-o do licitante: a) dêc1aração "*pa"""u 
formalmente assinada pelo profissional da área

contábit, dêvidameote nafiriiiào; É) .".iiaao simplificada enitida pêla junta conerclal da sede

do lic.itante ou equivalente, na forma da legislaÇã; pertinente' A ausência da referida dêclaraÇâo

ou certidáo slmplificadâ, apenas neste caso para coÍlprovação do enquadramento na forma da

legislaçáo vigente, nâo e suiiciente motivo paia a inabilitação do ticitantê' apenas perderá'

durante o presentê certame, o di-reito ao tratamento diferenciado e sinplificado dj'spênsàdo a ME

ou EPPT pr:êvistos na Í,ei 1"23l06:
8,3.5.1,4 comissào poderá promover diligência, na forna do Àrt' 43' § 3" da LeL B'666/93'
destinada a esclarecer se o Iicitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou

empresa de Pequeno Porte.

8.4,Os documentos de Habj.litaçâo deverão
precedidos por um lndice corlesPondente,
processo de cópia autenticada por cartório

ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
podendo sêr apresentados êm ori-ginal, por qualquer
;ompetente, menbro da comissão ou pubficaçâo em órgâo



da inplensa oficial, quando for o caso. Estando perfeltamente 1egívels, sem contêr bor!ões,
!asuras, emendas ou êntrelinhas, dentro do prazo dê validade, e encerrados em envelope
devidamente lacrado e indevassáveL. Po! ser apenas uma formâlidade que visa facilitar os
taabalhos, a âusência do referido indicê não inabilitará o licitante.
8.5.À falta de qualquêr documento exigido, o seu vêncinento, a ausência das cópiâs devidamente
êutenticadas ou dâs vias originais para autenticaÇão pela comissão ou da publicação em óigão na
implensa oficral, a aplesentação de documentos de habilitâção fora do envêLopê especifico,
tornará o respêctivo licitante inabilitado. Ouando o documento for obtido via Internet sua
legafidadê será comprôvadâ nos endereÇos elet!ônicos correspondentes. Poderá ser utilizada, a

cr.i.tério da Comissão, a documentaçâo cadastral de fornêcedo!, constante dos arquivos do ORC,

para comprovaÇáo dâ âutenticidadê de elenentos aprêsêntados pelo licitaote, quândo for o caso.

9.0.DÀ PROPOSIÀ
9.1,À proposta deve!á ser apresentada en 01(uma) via, dentro de envêfope lacÍadô, contendo as

seguintes indicaÇões no anverso:

PREEE]TURÀ MUNICIPÀL DE MOGETRO

PROPOSTA DE PREÇOS - TOMÀDA DE PREÇOS N". OAOAT/2022
NOME DO PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ÉNVEIOPE PROPOSTA DE PREÇOS dêvêrá contel os seguintes elementos:

9.
de
be

g.2.propo§ta êl-aborâda em consonância con o tespectivo projeto ê as especificaçÔes cÔnstantes
destê instrumento e seus e]êmentos - Anexo I -, en papel timbrado da êmpIesa, quando for o ca5o7

assinada por seu replesentante ]êgal, conteodo no correspondente item cotêdo: discriminaÇáo,
quantidade e va]ores unitário e total expressos em afgarismos, acompânhada de:

2,1.Ptanilha de quantitativos e preÇos;
2.2.cronograma fis i co- financei ro compatível com o plâzo de execuÇão dos serviços; e

2.3.Compoiiçao de Custos Unitários contendo, inclusivê, o detalhanento da composiÇão e da tar<a

fonifiãaçaá os Benefício de Despesas Indiretâs - BDI ê dos respectivos pêrcentuais praticâdos,
m como o detàihamento dos encârgos sociais.
3.Será cotado un úni.co pleÇo parà cada j.tem, coÍn a utilizaçáo de duas casâs decimais. Indicâção

en contrário está suieita a colleÇão observando-se os sequintes clitérios:
9.3.1.Fatta dê digitosl sêlão acrescidos zelos;
9.3.2.Excesso de digitos: sendo o primelro dlgito excedente nenol quê 5, todo o excesso será

suprimido, caso conúário haverá o a!redondarnento do dlgito anterior Para mais e os dêmâis itêns
excedentes suPrinidos.
g.4.À pl-anilha de quantitativos ê preços, o cronograma fisico financeilo e a conposição de

Custos Unitários, devêrâo ser assinada6 por Responsável Técnico da empresa. Propostas quê

apiesentêm o mesmo ResPonsável Técnico serão desclassifi'cadas '
g.5.apropostadeveráserrêdigidaemlínguaportuguesâêem]noêdanacional,elaboradacom
clarezã, sern alternativas, rasu;s, emendas e/ou entreLinhas, suàs folhas rubricadâs ê a ú1tima
datada e assinada pelo lesponsável, con indicaÇão: do valor total da proposta em algarisnos,
dosplazosdeentregaouexecução,dascondiÇõesdepagamento,dasuavalidâdequênâoPodêrá
ser inferior a 60 dias, e outras j-nformâções e observâções pertioentes que o licitante julgar
necessáriâs.
9.6.Existindo discrepância entre o preço unitárj-o e o valor tota1, lesultado da multiPlicaÇão
do preÇo unitário pela quantidade, o pleÇo unitário prevalecerá'
9.7.Fi;a estabelecido quê havendo divergência de preÇos u'itários para um mesmo produto ou

serviÇo, prêvalecerá o de Ínenor va1or.
g.B.ná caso de alteração oecessária da proposta fêita pê14 Comissâo, dêcorrente exclusivamente
de incorreÇõês na unidadê de nedida utiLizadâ, obselvada a devida propolcional idade , bêm como

na multipficaÇâo ê/ou sona de valores, prevalece!á o vâlor corrigido'
9.9.e nãà indicaÇão na plopostâ dos prâzos de eotrêga ou execuÇão' das condiÇões de pâgamento

ou de sua validade, ficará subeotendiào que o licj-tante aceitou integlalmente as disposições do

ato coovocatório e, portanto, serão consiáeradas as determj-nações nêle contidas Para as referidas
exigências não sendo suficiente not-ivo para a desclassificaÇão da proposta'
9.Ió,É facultado ao licitantê, apresentar a proposta no próprio roodê10 folnecido PeIo ORC, desde

que estej a dêvidamênte preenchido'
g_.rr.sarã desctassificada a ploposta que deixar de atender as disposiÇôes deste instrumento.

10. O.DO CRITÉRJO PâRA JI'I,C,II.IENEO

10,1.será declalado vencêctor dêste certame o licitantê que, atendida§ todas as exigências do

presente instrumento, apresêntar PloPosta com nenor valor gIoba1 no correspondente lten cotado'

relacionado no Anêxo I - Termo de Referência -, na coluna código'
10.2-Havendo iguâldadê de vafoxes entre duas ou mais propostas' e após obedecido o disposto nos

Àrts. 44 e 45 da Lêi Complementar 123/06 e no Àrt. 30, § 2", da Leí 8.666/93, a cfassificâÇão
se fêrá através de sorteio.
LO.3.Nu p.a"..tte licitaÇão será assegurada, como critério de desempate' preferência dê

contrataÇão para as microempresas e empresas de pêqueno porte'
1O.4.pa!; efàito do disposto ôêste lnstrumento, entênde-se por emPate aquefas situacôes em que

as propostas apresentaclas pe]âs microemptesas e empresas de pequeno potte sejam iguais ou até

1os (d;z por c;nto) supêrioles à proposta mâis beÍn classificadâ'
10,5.ocorrendo a situaçáo ae ernpaie conforrne êcima definidô' Procedêr-se-á da seguinte folma:



10'5'1.Amicloempresaouempresadepequenoportemaisbenclassificadapoderáaprêsêntar
propo"au de preio inferior'àqueta consiaeradá vencedora do certame' situaçâo em que será

âdjudicado em sêu favo! o obieto licitado;
1o-5.2.Nâo ocorrendo a contr;taÇão da microemplesa ou empresa dê pequêno porte, na forma do item
anteriol, seráo convocâdas as demais remanescentes que por ventula se enquadrem na si-tuaÇáo de

empate acima definida, na ordem de classificaçáo, para exercÍcio do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivâ1ência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno

porte que se encont;em no intervâlo êstabelecido como situaÇão de empatê, será realizâdo sorteio
ãntre á1as para que se identifiquê aquela que prinêiro poderá apresentar nelhor ofettâ'
1O,6.Na hipótese de nâo-contratJção nos termos acima ptevistos, em que foi observada a situaÇão
de empate e assegurado o trâtamento dj-fêrenciado a micloempresa e empresa de pequeno polte' o

objeto llcitàdo será adjudicado em favor da proposta originalnente vencedora do celtarne.
10.?.4 s.ituaÇão de empate, na forma acima definida, so!0eate sê aplicará quando a melhÔr oferta
inici"al não tj.ver sido apresentada por nicroempresa ou emprêsa de pêqueno porte'

11.0.DÀ ORDEM DOS IRÀB,àI.EOS
11.1.para o recebimento dos envelopês e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos eôveIopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Presidente, será efêtuado o dêvido credenciamento
dos interessados. Somente participará ativanente da reunião uÍr represêntante de cada licitante,
podendo, no entanto/ ser âssistida Por qualqrler pessoa que se interessar.
11.3.O não cotnpareciÍnento do representante de qualquer dos licitântês nâo impedirá a êfetivaÇão
da reunião, sendo que, a siÍnplês participaÇão neste certame implica na totat acêitação de todas
as condiÇôes estabelecidas nestê lnsttumento Convocatório e seus anexos.
11. 4 . Em nenhuma hipótêsê será concedido prâzo para a apresentaÇâo de documentaÇáo e/ou
substituição dos envelopes ou dê qualquêr elemento exigido ê não apresentado na Íêunião destinada
à habilitaÇáo,
11.5-À Comissâo receberá de cadâ representâôte os envelopes DocumentaÇão e Proposta de PreÇos,
e rubricará juntamente com os participanLes os fechos do segundo.
11 , 6, Posteriormente abrirá os ênvelopes DocumentaÇáo, lubricará o seu conteúdo e solicitará dos
licitaotes que examinem a documentaÇão neles contidas. ouaisquer impuqôaÇões levantadas deverâo
ser comunicadas a comissão, que as êonsignará na Àta de rêunião.
11.7.Pr:osseguindo os trabalhos, a Comissáo analisará os docunentos e as impugnaÇões porventura
fornuladas peLos licitantes, dando-thes ciência, em seguida, do resultado da Eâse de Habilitação.
Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado nuna nova reuniào,
rêgistrando-se na Atâ, ou mediante publicação na lmprensa oficial ou ainda emitindo aviso por
escrito, observada, nestes casos, a devida antecedência necessária - não inferior a 48 (quarenta
e oito) horas.
11.8.ocorrendo à desistência expressa dos licitantes ao dirêito de recorler na Ease de
Habilitação, conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8,666/93, na mesma sessão poderá haver a
abertura dos envelopes Propostas, caso cootrário será marcada nova data, com observânciâ ao
plazo recursâf estâbelecido na Iêgislâção per:tinêÂte.
11.9.O ênvelope Propostà de Preços, devidamente fechado e 1âcrado, sêrá devolvido ao licitante
inabj-1itado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denêgação.
11.10.Encerrada a fasê de Habilitaçáo e obsêrvados os ditâmes deste instrumênto, â Comissão
procederá então à abeltura dos ênvelopês Proposta de PreÇos dos proponentes declarados
habilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o exane da documentâção neles contidas a todos
os participantes, os quais poderão efetuar impugnaÇôes, devidamente consignadas na Àta de
reuniâo, quando for o caso.
11.11.4 Comissão êxaÍninará os elemêntos âpresêntados, âs observàÇões evêntualmentê apontadâs,
declarando, em seguida, vencedor o ficitante que, atendidas as er.igências e considerados os
critérios definidos nêste instrumento, apresentar ploposta mais vantajosa para o ORC.
11.12-Da reuniâo Iavlar-se-á Ata circunstànciada , na qual serão registradas todas as oco!rêocras
e que, ao final, será assinada pela Comissâo e licitaÂtes presentês.
11.13.Em decorrência da ]-ei ComplêmenLar 723/A6, a comprovação de regularidade fisca.t e
trabalhista das microenprêsas ê êmprêaas de pequeno polte somelrte será exigida pâra efeito de
assinatura do contrato, observando-se o sêguinte plocedimento:
11.13.1.Às microeÍnpresas e empresâs dê pequeno porte, por ocasiâo da participação ôêsta
licitaÇâo, dêverâo apreseotar toda a documentação exigida para compr.ovaÇão de iegularidade
fiscal e trabalhista, dêntre os documentos enunerados oeste instrumento para efêito de
HabilitaÇão e integrantes do ênvelope DocunentaÇão, mesmo que êsta apresente a-Iguma rêstriÇão;
11.13.2.Havendo a.lguma restrição na comprovaÇâo da regularidade fiscal e t!âbalhista, sêrá
assegurado o prazo de 05 (clnco) dias úteis, cujo teimo inicial corlesponderá ao momento em que
o ficitante for decfarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a
regularizaÇão da documêntâÇão, pagamento ou parcelamênto do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de celtidâo negativa;
11.13,3.À não- regu.Iari z aÇão da documentâção, no prazo acima previsto, implicârá decadência do
direito à contrataçâo, sen prejuÍzo das sanÇões pre\ristas no Àrt. 81, dâ Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os l-icitantes remanescentes, na ordem de cfassificaÇão, para assinatura
do con!ràto, ou revogar a .Iicitàção.
11.14.Os docunentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes
dos ênvelopes Doêumentaçâo e Proposta dê Preços que forem abertos, seráo retidos pela Comissão
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Ploposta de Preços, ainda
lacrâdo, do licitante inabilitado que não for retirado por seu representante lega1 no prazo de



60 (sessenta) dias consecutivos da data de hornologação dô presênte certane, será sumariamente
destruído.

12.O.DO CRIIÉRIO DE ÂCEIEÀBILIDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havendo ptoposta com valor parâ o lespectivo item lelacionado no Anexo I - Tê!!(o de
Referênciâ - Especifiêaçõês, ôa coluoa código:
12.1.1.Superior ao estimado pelo oRc, o item será dêsconsiderado; ou
12.1.2.com indicios que cooduzatlr a uma plêsunção relativa de iner{equibi l idade, pefo critério
definido no AÍt, 48, Ir, § 1", dâ Lei 8.666/93, en tal situaÇão, não sendo possível a imêdiata
confirmaÇáo, poderá sêr dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para conprovar a viabilj-dade dos preços,
conforme pârâmetros do mesmo Art. 48, I1, sob pena de dêsconsideração do iten.
12 .2 . Sâlienta-se que tais ocorrências nâo desclassifj.cam autoÍrâticamente â proposta, quando fo!
o caso, apenas o iten corlespondente.
12.3.0 valor estimado que o ORC §e propõê a pagar pelo obieto dâ plesente licitaçâo - valor de

Referênciê -, que representa o soÍiatório total dos preÇos relacionados oa respêctiva planilha
dos serviÇos a serem executados, refêrênte ao corrêspondente item, está dêvidamentê infômado
neste instrumento coovocatólio - Anexo Í'

13,0,DOS RECURSOS

13.1.Dos ato§ decorrentes dêste procedimento licitatório, cabexão recurso§ nos termos
109 da Lei Fêderal n.' 8.666/93.
13.2,O reculso sêrá dlrigido à autoridade §uperior do oRc, por intefilédio da comissão,
sê! protocolizado o original, nos horáraos nolnais de êxpediênte das 08:00 a§ 12:00
excl;sivamente no seguinte êndereÇo: Àv. Presidente Joâo Pessoa, 4l - centro - Mogeiro

do Art

devendo
horas,

_ PB.

14. O.DÀ EOLIOIOCÀÇÀO E ÀDüODICAçÀô
14.1.ConcLuído o julgamento das propostas aplesentada§, a comissão enitilá refatóraio conclusivo
dos tlabalhos desenvolvidos no cêrtane, rêmetendo-o a âutoridade supêlior do ORC, juntamênte
com os elemêntos constitutivos do procêsso, necessários à Homologaçâo e AdjudicaÇão dê respectiva
.I-ic-itaÇão, quando Íor o câso.
14.2.A auto;idade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do

ORC, discordar e daixat de horío1ogar, total ou parcialmeote, o resultâdo aPresentado pela
Comissão, rêvogàr ou considerar nula a LicitaÇão, desde que apresentê a devida fundamentaÇão

exigida pela IegislaÇão vj-gente, resguardados Ôs direitos dos licitantes'

15. O. DO CONTRAÍO
15.1.ÀpósahomologaçâopelaAutoridadesupêriordooRc,olicitântevencêdo!5eránotificado
fi.", ã""tro ao prázà de 05 (cinco) dias consecutivos da data de rêcêbj.tnento da notificaÇáo,
àssina. o !especaivo coÂtrato, quando for o caso, elaborado em conformidâde com as modalidâdes
permitidas peia tei Eederal n.o g.eee/gZ, podendo o mêsmo sofrer atteraÇões nos termos definidos
pela refelida norma.
iS,Z.lao atendêndo à convoêaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo êsta dentro do prazo de

validade de sua propostâ, o ricj.tãnte perderá todos os direj-tos que porventura tenha .rbtido como

vêncedor da licitaÇão.
15.3,É pernitido ao oRc, no caso do licitante vencedor não compalecer pala assinatura do contrato
no pra;o e condiçôes estabelêcidos, convocar os licitantes remanescentês' nâ ordem de

classificaçâo, para fazê-1o em igual prazo e nas toesmês condições do licitante vencedor'

inclusive quanto ao preÇo, ou rêvogar a presente Iicitação'
15.4,O contrato qUe êventuafmente venhá a se! assinado peto licitante vencedor, Poderá ser
âlteradocomadêvidajustificativa,unilateralmentêpelocontrâtanteouporâcordoêntIêas
puii"", no" casos previ;tos no Àrt. 65 e será rescindido, de pl-eno direito, conforme o disposto
nos Àrts. 1.1 , .78 e 79, todos da ],ei 8.666193; e êxecutado sob o rêgime dê enpreitadâ por preÇo

globa1.
í5.5.o Contratado fica obrigado a aceita!, nas mesmâs condiÇões conttatuais, os acréscimos ou

supÍessôês quê se fÍzerem rri" "e.t,i.Ços, 
até o respectivo limj-te fixado no Àrt' 65' § 1" da Lei

a-666/93. Nenhum ac!éscimo ou supres;ão poderá exceder o fimite estabefecido, safvo as suPressôes

resuLtantes dê acordo celebrado entrê os contlatantes'
15,6.4 diferenÇa percentuaL entre o vafol global do contrâto e o preÇo global de referência não

!àau.a "., 
reáuzida em favor do contratâdo ên decorrência de êditameotos que modifiquem â

pl"anifha orÇamentáriâ.
15.7.NahipótesedecêlebrâÇãodêaditivoscontratuaisParaainclusãodenovossêrviÇos'o
;;;t; ;""";" serviÇos será carculado consideraÀdo o custo de referência ê a tâxâ de BDr

ãsfàcificaaa ôo orç;me.to bâse dâ licitaÇão, subtraindo desse preço de referência a diferença
pà'aa"rrtrur entre o valor do orçamento base e o valot global do contrâto obtido no certame, coií
'\ri"tu" 

" 
garantir o equilibrio econômico financeiro do contrato e a manutenção do percêntuar dê

desconto ofertado pelo Contratado '

15. O,DÀS SÀIIÇõES àDr'{rllr srRÀTrv?.s
iã.i.o.""r". injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e pleceitos legais' sujêitará
o Contiatado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades Prevlstas nos Arts- 86 e 87

da Lei 8.666l93: a - advertência; b - mrllta de mola de o,5t (zero virgula cinco por cento)

.ffi""au soble o valo! do contrato por dia de atraso na entrega' no inicio ou na execuÇâo do

objeto ora contlatado; c - mufta ae iOC (dez por cento) sobre o valor contratado pêla inexecuÇão

total ou parciaf do contrâto; d - suspensão iemporária de participar êrü .Iicr-tação e impêdimento

de contratar com â Administração, por. prazo de aie oz (aois) anos; e - declaraÇão de injdôneidade



19. O. DO REÀ,JI'STÀ}'ENTO
19,1.os preços contratados sâo flxos e irreajustáveis no prazo de um ano.
19,2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediânte solicitação do Contratado, os preÇos
poderão sofrer reajuste âpós o interregno de um ano, na mesma proporÇâo da varj-ação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando se por base o mês de apresentaÇâo da respectiva pr:oposta,
exclusivanente pâla as obrigações iniciadas e concluldas após a ocor!êocia da anuâlidade.
19.3.Nos reajustês subsequentes ao primeiro, o interregôo mÍnimo de um ano será contado a partir
dos efêitos f-inanceiros do últi"no rêajuste,
19.4.No caso de atraso ou nâo divulgação do índice de reajustamento, o Contratânte pagará ao
Contratado â importância calcuLada pela ú1tilta variaÇão conhecida, Iiquidando a difêrenÇa
correspondente tâo logo sêja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálcufo leferente ao reâjustamento de preÇos do valo! renânescente, sempre
que estê ocorrer.
L9.5.Nas aferições finais, o índicê utilizado para rêajuste será, obrigato ri amente , o definitivo-
19,6,Caso o índi-ce estabel-ecido para reajustanento venha a ser extinto ou de quaLquer forroa não
Possa !0ais ser utilizado, sê!á âdotado, em substituiçáo, o que vier a ser determinado pelâ
.legislaçâo entâo em vigor.
19.7.Na ausência de previsâo 1ega1 quaôto ao índice substituto, as paltês elegêrão novo índice
oficial, para reajustamênto do preÇo do vâ1or lemanêsceDte, por meio de terno aditivo,
19.8,O rêajuste poderá ser realizado por apostilamento,

20. o.DÀ§ DrsPosrqõEg @RÀrs
20.1,Não sêrá devida aos proponentês pela elaboração e/ou apresêntaÇão dê documentaÇão relativa
ao certame, qualquer tipo de i.ndênização.
20.2.Nenhuma pêssoâ física, ainda que credenciada por procuraÇão legal., poderá rêpresentar lnais
de uma Licitante.
20.3.À presentê licitação somente podêlá vir a ser revogada por ràzões de inte!êssê púb]ico
decorrênte de fato superveniente devidamente comprovado, ou anufadà no todo ou ern parte, por
ilegalidade, de oflcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer êscrito e devidamentê
fundamêntado.
20.4,Caso as dôtas previstas paia a realização dos eventos da presente licitação sejam dec-Iaradas
feriado e nâo havêndo ratificaçâo da convocação, ficam transferidos automaticâmenle parâ o
primeiro dia útil subsequente, Do mesmo local e hora anteriormente plevistos.
20.5.O ORC por conveniência admin.istratlqa ou técnica, se reserva no direito de para]isar a
qualquer tempo a execuÇáo da contratação, cientificando devldamênte o Contratado.

ParalicitaroucontratarcomaAdmiôi5traçâoPúblicaenquantopelduraremosmotivos
àeterminantes da puniÇáo ou até que seja promovlda suâ reabilitaÇão pelaflte a própria âutoridade
queaplicouapenalidade;f-sirnultaneamente,qualquerdaspêna11dâdescâbiveisfundementadas
na l,ei 8.666l93.
16,2.Se o vâIor da multa ou indenização devida nâo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇâo ao contrâtado, será automatj-camente descontado da plimeira Parcela do

pagamentoaqrreocontratadovierafazerjus,acrescidodejurosmorâtóriosdelg(umpor
cento) ao mêsr ou, quando for o caso, cobrado judiciâlÍnente'
16,3.Após a aplicaÇão de quaisquer das penatidades previstas, Ieafizal-se-á comunicaçâo esclita
ao contratado, e publicado na implensa oficial, excluidas as penalidades dê advertência e multa
de mora quando for o caso, constândo o fundâmento lêgat da puniçáo, infoImando ainda qrle o fato
sêrá registrâdo e publicado no cadâstro corrêspondente.

17.0.DÀ COMPROVÀçâO DE EX!CUÇ-iO E RECEBT}ENTO DO OB,rErO
1?.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condiÇôes dê adimplemeôto das obrigações
pactuadas, os procediÍnentos e prazos parà receber o seu objeto Pelo ORC obedecerão, cÔnfÔrme o

caso, à disposiÇões dos Arts, 73 a ?6, da Lei 8.666/93.

18. O.DO PÀGÀI,GNT§
18.1.O pagamento setá efetuado mediânte processo regular e etn observânciâ às normas ê

procedimentos adotados pefo ORC, da seguintê maÍreila: Pâra ocolrer no prazo de trintâ dias,
contados do periodo de adimplêmêÂto,
18.2.O desembolso máxirno do período, não será superior âo va-lor do respêctivo adimplernento, de
acordo com o cronogrâma aprovado, quaDdo for o caso, e sempre e!! confornidade con a
disponibilldade de recursos financêiros.
18.3.Nenhum valor será pago âo Contratado enquanto peôdente de liquidaçâo qualquer obrigação
financeira que fhe for lmposta, em vi-rtude de penafidade ou inadimPlência, a qual Poderá ser
compensada com o pagamento pêndente, sem que isso gere direito a acréscino de qualquer natureza.
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrunento, e desde quê o
coôtratado nâo teoha concorrido de afgurna forma pala o atraso, será ad&itlda a compensaçào
finâncêira, devida desde a data limite fixadâ para o pagamento até a dâta corlespondente ao
efetivo pâgamento da palcela. os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
serâo calculados com utilização dâ seguinte fórmula: EM = N x VP r I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entrê a datâ prevista para o pagamento e a do efetivo pagameDto;
VP = valor da parcê1a a ser paga; e I = lndice de compênsação financêira, assir( apuradol I =
(TX + 100) : 365, sendo TX = percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos dozê neses ou, oa
sua falta, um novo lndice adotado pê1o Governo Fedêlal quê o srlbstitua, Na hipótese do referido
indice estabêlecido para a compênsaÇão finaôceira venha a ser extinto ou de quâ1quer forma não
possa mais ser utilizado, sê!á âdotado, en substituição, o que vier a ser: determinado pela
1êgis1aÇáo entâo en vigox.



20,6.Decairá do direito de inpugnar pêrante o ORC nos termos do prêsêntê instrumento, aquele
quê, tendo-o aceitado sem objeçâo, venhâ a apresentar, depois do jufgameôto, falhas ou
irregufaridades que o viciaram hipótêse êm que tal comunicado náo telá efeito de recurso.
20.7.Nos vafores apresentados pelos licitantes, já deveráo estar incluidos os custos com
aquislção de material, mão-de-obra utilizadâ, impostos, encargos, fretes e outros que venhâm a

incidir sobre os respectivos ptêÇos.
20.8.Às dúvidas surgidas após a apresêntação das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficârão úôica e exclusivamente sujeitos a interprêtaÇão da Comissão, sêôdo facultada a mesma ou
a autoridade superior do oRC, eEr qualquer fêsê da licitaÇão, a promoÇão de diligência destinada
a esclarecer ou a comple:nenta! a instruÇão do processo.
20.9.Para di!imi! controvérsias decorrentes destê ce!tame, excluído quâIquer outro, o foro
competênte é o da Conarca de Itabaiana.

Mogeiro - PB, 21 de Janeilo de 2022.

T.LAVIANO CTEBSON ARÀÚJO
Prêsidente da comiss âo



ESTÀDO DÀ PÀ.a:AIBÀ
PREFEIM'RÀ MUNICIPÀI DE MOGE]RO

COIX]SSÀO PER}'ÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO r - TO,ÀDÀ DE PREÇOS No 0o00L/2022

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIEICAÇÓES

1.0.DO OBJITO
1. 1 . constj-tui objeto desta l1citaÇâo:
I,UMINOTÉCNICODA DA CTDADE DE MOGEIRO

CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO

..,I'STIFTCAIII'À

.Considelando as necessidades do ORC, têm o presente termo a finalidadê de definir,
dequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contrataçâo en tela.
.Às características e especj.ficaÇões do obieto ola licitado são:

2.O
2.).
ea
2.2

técnica

CODIGO

EXECUÇÀO

D I SCRIUINÀÇÀO
DE SERVIçO DE PROJETO IUMINOTÉCNICODÀ

CI DÀDE DE MOGEIRO

QUÀNÍIDÀDE PREÇO UN IT. PREÇO IOTÀI
1 128 -L19,54 128.119,54

toaÀI r2a-ta9,a4

!,NIDÀDE
UND

3. O.OBRTGÀçôES DO CONTRâ!ÀDO
3. 1 . Responsabllizar-se por todos os ônus e obr:igaçôes coocernentes à legislação fiscal, civi1,
tributátaia e trabalhista. bem como por todas as despêsas e compromissos assumidos, a qualquer
títu1o, pêrante seus fornecedorês ou tercej.ros em razão da exêcuÇão do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com âs despêsas decolrentes, os materiais ou serviços que âpresentarer0
alteraçôes, deteriolaÇôes, imperfeiçôes ou quaisquer irrêgularidades discrepantes às exigênciâs
do instluroeôto de ajuste pactuado, ainda que constatados após o receblmento e/ou pagamento,
3.3.Não trànsferir a outrem, no todo ou em parte, o objêto da contrataÇão, salvo mediante préviâ
e expressa autorizaÇão do Contratante.
3.4.Mante!, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, etn compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no
rêspectivo processo licitatório, apresentando ao Contrataôte os docume[tos necessálios, sempre
que solicitado,
3,5,Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filiaf da enpresa que apresentou a documentaÇão
na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigaÇôes assumidas com observâncià a mê1hor técnica vigente, enquadrando-
sê, rigorosamente, dêntro dos preceltos legais, normas e especificaÇôês técnicâs
correspondentês.

5. 0.rroDELO DÀ PROPOSAÀ
5.1.É parte integlaote deste Têrmo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente,
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modê1o fornecido, desde que seja
devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

IENILSON DE ANDRÀDE AIVES
SECRETÁRTO

4.O.DO CRÍúRIo DE ÀCEITàBILIDÀDE DE PREÇos
4.1.Havendo proposta com valor para o respectivo itêÍn rêIacionâdo no Anexo 1 - Termo de Referêncj-a
- Especificaçóes, na coluoa código:
4.1.l..Superior ao estirnado pêlo ORC, o iten selá dêsconsiderado; ou
4.1.2,Com indícios que condrlzam a uma presunÇâo relativâ de inexêquibi l idade, pelo critério
definido no Art. 48, II, § 1", da Lei 8.666193, em ta1 situaçáo, não sendo possivel a imêdiâtâ
confirmaÇâo, podêrá ser dada ao licitantê â oportunidade de demonstrar a sua exequlbilidadê,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para conprovar a viabiLidade dos pleÇos,
conforme parâmetlos do mesmo Art. 48, 1T, sob pêna de desconsideraÇâo do item.
4.2,Sa1ienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenâs o item correspoodeote,
4.3,O valor estinado que o ORC se propõe a pagar pê1o objeto da presente licitaÇáo - Valor de
Referência -, que representa o somatório total dos preços relacionâdos na respectiva planitha
dos sêrviços a seren êxêcutados, referente ao cortespondente item, está aci-ma indicado.



ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREPTITURÀ MUIIICIPÀJ, DE }OGEIRO

CO,ÍISSÀO PER},ÀNENTE DE LICITÀÇÂO

ÀNEXO 01 ÀO TER}'O DE REFEÚNCIÀ - PROPOSTÀ

TOMADÀ DE PREÇOS No 000a1/2022

PROPOSTA

REE.: TOMÀDÀ DE PREÇOS

OBJETO: CONTRÀTAÇÁO DE

MOGEIRO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da 1j-citação em epígrafe, aplesentanos

coDtGo DI gCRlMINÀÉO

No 00001/2022

EMPRESÀ PÀRÂ EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO IUMINOTÉCNICODÀ DA CIDADE DE

proposta conforme abaixo:

úioeor ouexrroror ra.Êço urrr. PREço rolÀr
1 ExECUÇÃO DE SERVIÇO

CIDÀDE DE MOGElRO
DE PRO,]ETO IUMlNOTÉCNICODÀ DÀ UND

PRÂZO - ltem 5'0:
PÀGÀMENTO - Iten 18'0:
VA],I DADE DA PROPOSTÀ . ITETN 9.0

VA],OR TOTÀ], DA PROPOSTA - R§

CNPJ

/de de

Responsáve1



FOT,HA 01/ 02

1

ESTÀDO DÀ BÀ
PREEEITT'RÀ MT'NICIPÀ], DE MOEEIRO

COMISSÀO PER}GNENTE DE LICITÀÇÀO

Àr{Exo rr - Toi{ÀDÀ DE PREÇOS N" 00001/2022

MODELOS DE DEC],ARÀÇÔES

REE.: TOI4ÀDA DE PREÇOS N" 00A07/2022
PREFEITURÀ MUN]CIPAI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

0 - DECrÀRÀÇÃo de cumprimento do disposto no Àrt, f", lnciso XXXIII, da CE
da rei 8.666,/93.

3.0 - DECT,ARAÇÃO de
convocatório.

Local e Data.

Àrt. 27, Inciso

submêter-se a todâs as cfáusul-as ê condiÇões do corrêspondente instrumento

O proponente acima qualificado, sob penas da Ler e em acatamento ao disposto no Art. 70 inciso
xxxIII da Constituição Eêdera1, Lêi 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir eÍn seu
quâdro de pessoal, funcionários rnenorês dê dezoito anos em trabâ1ho noturno, perj-goso ou
insàlubre e nem nenorês de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na folma da legislaÇão vigente.

2.0 - DECIÂRÀçÁO de superveniência de fato .impeditivo no que diz rêspeito a participaçào na
licitação.

Conforme exigência contida na rei 8.666,/93, Art. 32, §2ô, o proponente aciÍna qualificâdor decfara
não haver, até â presente data, fato impêditivo no que diz respej.to à hâbi1itêçáo/participação
nâ presente licltação, nâo se encontrando em concordata ou estado fa]inêntâr, êatando ciente da
obr:igêtoriedade de infoúràr ocorrências poster.iores. Ressalta, aiodâ, não estar sofrendo
penalidade de declaraÇão de idoneidade no âÍüito dà administlaÇão Eêdera1, EstaduaL, Municipal
ou do Digtlito Fêderal, arcaodo civil e criminalmente pela presente afirmação.

o proponente acimâ qualificado declara ter conhecimento e aceita! todas as c1áusulas do
respectivo instrumento convocatólio e submeter-se as condiÇôes nefê estipuladas.

NOME/ASS INATURÀ/CARGO
Representante 1egal do proponente.

OBSERVAÇÁO:
AS DECIARÂÇÕES DEVERÃO SER EI,ABORADÀS EM PAPEL TIMBRADO DO IICITANTE, OUÂNDO T'OR O CASO.

x
-IEí
-1



REE.: TOMÀDÀ DE PREÇOS N" 00A01/2022
PREF'EITÚRÀ MUNICIPA], DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

EOLHA 02/02

de qualquer
a participar

00A01/2022 náa
qualquer outro
adjudj,caÇão do

4.0

Local e Data.

DECLÀRÀÇÃO de elaboração independente de proposta.

(idêntificaçáo completa do representante do ticitâôte), como reprêsêntante devidamente
constituldo de (identlficaÇáo completa do licitante ou do consórcj-o), doravante denominado
(ficitânte/consórcio), para fiôs do disposto no itêm 7,5.1, do Edital da Tomàdâ de Preços n"
ooool-/2a22, deê1ara, sob as penas da ]ei, em especial o arL. 299 do Código Pêna1 Brasilej-lo,
que :

a) a proposta aprêsentada pâra participar da Tomada de Preços í" 0A007/2022 foi eleborada dê

rnaneira independênte pelo licitante, ê o contêúdo da proposta náo fol, no todo ou em parte,
dileta o lndiietamente, informado, discutido ou rêcebido de qualquer olrtlo participante potencial
ou dê fato dâ Tomada dê PreÇos n" ooool/2az2, por qualquer neio ou por quàlque. pessoai

b) a intençâo dê apresentar a propostâ elaborada para participar dâ Tornada de PreÇos n" 00A01/2022
não foi infornada, discutidâ ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da

Tomada de PreÇos oo OOAaL/2A22, por qualquêr meio ou por qualquer pessoâi

c) quê náo teotou, por quâIquet meio ou por qualquel pessoa, lnfluir na
outro participante potencial ou de fato da Tomadâ dê Preços \' 00007/2A22
ou nào dâ referida I icitêçào;

decisão
quanto

d) que o cooteúdo da Ploposta aprêseltada para particiPar da Tomada de PreÇos

r"ri, no todo ou ên parte, direta ou indiretamentê, comunicado Ôu discutldo
participante potencial ou de fato da Tomacla de PreÇos n' 00001/2022 antes
obleLo da reÍerida f-icitaçâo,

com
da

ê) que o conteúdo da proposta âpresentada para participação da Tomada dê Pleços n' oA007/2022

não foi, no todo ou em parte, direta ou i-ndiretamente, discutido ou recebido de qualquê!
integr:antê da Prêfêltura Municipal de Mogeiro ântes da abeltura oficial das propostas; e

f)quêestáplenamentecientedoteoredaextensãÔdestadeclaraÇâoêquedêtémPlenospodefês
ê informaçôe6 para firrúá-la '

NOME/ASSINAT IRÀ/CARGO
Representante legal do propoÂente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLÀRÀÇÔES DEVERÃO SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO I,ICITÀNTE, OUANDO FOR O CASO



ESÍÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREI'EITÚRÀ MT'Nf CIPÀ], DE }ÍoGEIRO

COMISSÀO PERI''ÀNENTE DE LICITÀçÀO

À)rExo rrr - ToIGDÀ DE PREÇOS N" 00001/2022

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIÀ

REE.: TOI,ÍÀDÂ DE PREÇOS N' 00A01/2022
PREEEITURÃ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 TERl,lO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inclso TII, da lei 8.666193'

LocaL e Data.

o proponente acima quafificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, IIr, da Lêi 8,666/93,
aceitar o resuftado divulgado pê1a Comissão, que analisou a documentaÇão preliminar do processo
em epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim,
expressamente de qualquer interposiÇão de recurso previsto na -Iêgis1aÇáo vigente, ben cono ao
prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do certanê. Declara ainda
que, em havendo a ocolrênciâ de quafquer: igualdade de valores entle sua proposta e a dos demais
licitantes e após observado o d.isposto no Art. 3ô, § 2", da ],êi 8.666/93, fica autorizado a
rêâ1izaçâo do sorteio para definiçâo da respectiva classificação, não sêndo necessário a suâ
convocaÇão para o correspondente âto púb]ico, conforme previsto no A!t. 44, § 2", do refer.ido
diplona IegaI.

NOME/ASSÍNÀTURA/CÀRGO
Repr.esentantê legal do pr.oponente

OBSERVAçÃO:
O ÍERMO DE RENÚNCIÀ DEVEú SÊR ELABORÀDO EM PÀPEI ÍIMBRADO DO IICIÍANTE, QUÀNDO FOR O CASO



ESTÀDO DÀ PÀRÀIB.À
PREI.EITURA MT'NICIPÀÍ, DE MOGEIRO
coHrssÀo PER!ÍÀNENTE DE lrCrTÀqÀO

ÀNEXO rV - rOü{ÀDÀ DE PREÇOS N" O000L/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

rorÀDÀ DE PREÇOS lro 0ooo7/2o22
PROCESSO ADMINÍSTRÂTIVO N. TP OOOOl/2022

coNIRÀTo No: ..../...-cPrJ

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE S1 CE1EBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPAI DE

MOGEIRO E PAR.A EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONEORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA EOR]'1À ÀBA]XO:

pelo presentê instrumento de contrato, de um lado Plefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
presidente Joáo Pessoa, 47 - Centro - Mogelro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-6f, nestê ato
tepresentada pelo Prefeito Antonio José Fêrrêira, Brasileiro, solteiro, EmprêsaIio, rêsidênte ê

domlciliaao na sitio Pintado de ciÍla, 1"38 - Arêa Rural - Mogêiro - PB, CPF n' 840.199.644-91,
carteira dê ldentidade ô" 3360118 SSPPA, doravante sj-rnplesmente CoNTRÀTANTE, e do outro lado

neste ato represêntado
po! ,... residente e donicj.liado nâ ...., '....-.
cPE no . carteir:a dê Identidadê ôo ...',

c!ÁssulÀ sEcrrNDÀ - Do oBJEro:
O presente contrato tem pol objeto: CONTRÀTAÇÃO DE

],UMINOTÉCNICODA DA C]DADE DE MOGEIRO.

simpLesmente CONTRÃTADO, decidiram
regêrá pelas cláusulas e condiÇôes

doravante
o quaL seas partes contlatantes assinar o presente contrato,

seguintes:

c!Ágsl,I,À PRrr@rRÀ - DOS Et §DÀlrEt{'TOS :

Este contrato decorrê da IicitaÇâo modâlidade Tomada de PrêÇos no 0A001/2A22, plocessada nos

têrnos dá Lêj. rederal D. 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complenental n' 123, de 14 de

DezêÍúro de 20o6; e 1êgis1aÇão pertinentê, considêradas as afteraçõês posterioles das refêiidas
normas.

EMPRESA PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO

o setviÇo deverá sêr executado rigorosamente de acordo con às condiÇôes exprêssâs neste
instrumento, propo§tâ âpresêntada, e6pecificaÇôes técnicas corre spondente s , Processo de

Iicitação modaiidãde Tomada de preÇos n" aOOOT/2022 ê instruÇões do Coôtratantê, dôcumêntos

esses áuê ficam fazendo paltês integrantês do presentê contrato, indePendente de transcriÇào; e

sob o regine dê êmpreitadâ por prêÇo globâ1'

CI^ÁI'SU,À TERCEIR,À - DO VÀIOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§

CIÁUS(II,À QI'ÀREÀ - DO REAI'OSEÀ}íEN'IO A'I SENTÍDO ESTR:TO:

os prêÇos contratadôs são fixos e irreajustáveis no Prazo de um ano'
oeniro do pnazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇão do Contlatado, os preÇos podêrâo

sofrer reajuste após ; intêrregno de um ano, na nesma proporçáo da vallaÇão vêriflcâda no IPCA-

IBGE acunuiado, tomando-se por base o nês de apreseôtação da respêctiva ploposta, exclusivamente
para as obrigaÇõês lniciadas e concfuídas após a ocorrênciâ da anualidade'
Nos rêâiustes sub,sequentes ao primeiro, o interreqno míni!0o de um ano seIá contado â partir dos

efeitos financeiros do úl'tj.mo reajuste'
No caso de atraso ou não divufgaçã; do índice de reajustamento, o contratante pagará âo contratado
a importância cafculada pela úftirna vaIlêÇão conheclda, liquidando a diferenÇa correspondente
lao ioqo seja divurgado o 1nai.. definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentàr memôria de

cálculá refãrente ao reajustamento de prêÇos do val-or remanescente, sempre que este ocorrer'
1tas aferiçOes finais, o indice utitizaào para r.eajuste será, obr i gatoriamentê , o dêfinitivo.
caso o ínáice estabelêcido para rêaiusta!íento vênha a sêr extinto ou de qualquêr forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, e; substituiÇão, o que vier a sêr determinado pela legisfaÇão
então em vigor.
Na ausência- de previsão 1êqal quânto ao indice substituto, as partes elegerão novo índicê
oficial, para re;justanênto ão p;eÇo do valor lemanescente, por meio de termo aditivo'
o r:eajusLe poder.á se! reafizado por aPostilamento'

C],ÁUSSLÀ QUINTÀ - DÀ DOTÀÇÀO:



As despesas collerão po! conta da seguinte dotaÇão, consiante do

Recursàs Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 35A/2021
E ]NERÀ ESTRUTURÂ O2O8O .25 .'752 .1025. 1115 CONST. ESTENSAO

4.4,90.39.00.00 OUTROS. SERVICOS DÊ TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

CIÁOSUIÀ SE.XTÀ - DO PÀGÀ}íEIÍIO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular
adotados pelo Contiatante, da seguinte maneirâ: Para
do período de adimplemento.

o!çamento vigente:
02.OBO SEC. DE ]NDUST. COMERCIO

E MÀNUT. DA REDE EIETRICA

e en observância às normâs e plocedimentos
ocorre! no prazo de trinta dias, contados

cÍ.fu,s[,I,À SÉTNT - DOS PR,ÀZOS E DÀ VI6ÊNCIÀ:
Os prazos máxlnos de inicio de etapas de execução e de conclusão alo obieto ora
admitem prorrogâção nas condiÇões ê hipóteses previstas no Art. 5?, § 1", da lej'
abaixo indi-cados e sêrâo considerados da assinatura do contrato:
a - rnicio r Irnediato;
b - Conclusão: 2 (doi5) mêses.
À vigência do presente contrâto será dêtêrÍninada: 2 (dois) mesês, con§iderada
assinatura; podendo ser: prorrogâda oos termos do Art. 57, da Lei 8.666193.

contratado, que
8.666l93, estão

da datâ de sua

crÁusl,I,À orrÀ\rÀ - DÀs oBRrcAçóEs Do corIrRÀTàt{lrE:
a - Efêtuar o pagamento refativo a execuÇão do serviço efetivamente realizado, de acoldo com as
respectivâs c1áusulas do presente contrato;
b - ptoporcionar ao Contratado todos os meios necessáriog para a fiel exêcução do serviço
contratado;
c - Notificar o Contlâtado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidadê do
serviço, exercendo a mais ânp1a e conpleta fiscalizaÇâo, o que não êximê o Contratado dê suas
responsôb]lidaoes contratuà}s e Iêgais,'
d - Designar rêpresentantes com atribuiÇôes de Gestor e Eiscaf deste contrato, nos tefinos da
noxma vigente, especialmente para âcompanhar e fi§calizar a sua execuÇão, re spe ct ivamente ,

pelmitida a coatiatação de tercej-los paaa assistência e subsídio de informaçóes pêrtinêotes a
êssas atribuiÇôês.

cuit súr,À NoNâ - DÀs oBRteÀÇõEs Do cotÍrRÀTÀDo:
a - Exêcutar devidameôtê o ser:viço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores pârâmetros de qualidadê estabelecidos para o ramo de âtividade relacionada
ao objeto contratual, com observância âos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à 1êgis]aÇão fiscal, ci.vil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e conplomissos assumidos, a qualquer
títu1o, perante seus fornecêdores ou terceiros em râzão da êxecução do objeto contratado;
c - Manter preposto câpac.itado e idôneo, aceito pêlo Contratante, quando da exêcuÇão do contrato,
que o replesente inteqralnente em todos os seus atosi
d - Pelnitir e facilitar a fiscafizaÇão do Contratante dêvêndo prestâr os infoIÍfles e
esclarecimentos solicitados ;
e - Será rêsponsável pelos danos càusados diietamente ao Contaatante ou a tercelros, decorrentes
de sua cufpa ou dolo na execuçâo do cont!âto, nâo excluindo ou reduzindo essa re spon s abi lidâdê
a fiscalizaÇão ou o acompaahâmento pelo órgão interessado;
f - Não êedêr, tlansferir ou subcontratar, no todo ou em pârte, o objeto destê instrumento, sem
o conhecimento e a dêvida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compâtibilidade com âs obrigaÇóes assuaidas,
todâs as condiÇôes de habilltaçáo ê quâlificaÇão exigidas no respectivo procêsso licitatório,
apresentando âo Contrataote os documêntos nêcêssários, semple que solicitado.

cLrfurssr,À DÉcDrÀ - DA Âr,rERÀçÃo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmeotê pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 ê sêrá rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Àrts. 1'7t '78 e 79, todos da lei 8.666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas cond.iÇôes cootratuais, os ac!éscinos ou
supressôes que se fizelem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, § 10 da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá êxceder o finite estabelecido, salvo as suprêssões
resultantes de acordo celebrado entle os contratantes.

cI,ifu,sul,À DÉcue, PRIT,GIRÀ - Do RECEBITdENIo:
Executado o Presente contrato e observadas as condiçóes de adimplemento das obrigações pactuadas,
os procedimentos e plâzos para recebe! o seu objeto pelo Contr:atante obedêcêrão, conforme o
caso, às disposiÇões dos Arts. 13 a 16, da Lei 8,666193.

cl,iíUsu.À DÉcDa' sEGgNDÀ - DÀ§ PENa,,IDÀDES:
A recusa injusta em delxar de cumprir as obrigações assumidas e prece-itos legais, s\rjeitârá o
Contratado, garântida a prévj.a dêfêsa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 ê 87 da
Leí 8.666/931 a - advertênciai b - multa de mor:a de 0,59 (zero vírgula cinco por cento) aplicadê
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no lnicio ou na execuçâo do objeto orâ
coôtratado; c - multa de 109 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - suspeôsão temporária de participar em licitaÇão e impedimento de
contratar com â AdministraÇâo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão de lnidoneidade
para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública eÂquanto perdurarem os notivos
deterniâantes da puniÇão ou até que seja promovlda sua leabilitaÇão perante a própaiâ autoridade



que aplicou a pênalidade; f - s imultaneamente , qualquer das penalidades cabiveis fundàÍnêntâdas
na Lei 8.666/93.
Se o valor da multa ou i-ndenizaÇão devida não for recolhrdo no plazô de 15 dias após a conunicaçâo
âo contratado, será âutoÍnâticaneote descontado da primêira parcela do Pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros r0olatórios de 1* (um por cento) êo mês, ou,
quando for o caso, êobrado judicialnente.

CLIíUSUÍ,À DÉCIT'ã. TERCEÍRÀ - DÀ CO,{PENSÀÇÀO FINÀ}:ICEIRÀ:
Nos casos de evêntuais atrasos de pagamento nos termos destê insttumênto, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atlaso, será admitida a compensâção finance.ira,
dêvida desde a data fimite fixada para o pâgamênto até a datâ correspondente ao êfêtlvo pagalnento
da parcela. Os eôcalgos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto se!âo calculados côm

utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: ÊM: encargos moratórios; N = número de
dias entre a data prevista pârâ o paganeoto e a do efetivo pagâmento; vP = valor da parcefa a

se! paga; e I = indice de compensação finâncêira, assim apurado: I = (Tx i 100) + 365, sendo TX

= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos dozê neses ou, na sua fa1ta, um novo indice
adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hlpótese do refêrido indice estabe.lecido parâ
a compensaçâo financeira vênha a ser exti.nto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substitrliÇâo, o quê vier a ser dêtêrlninado pela legislação entâo em vigor.

cr,fursul À Dúcrr,n QIrÀRTÀ - Do FoRo:
pâra dirimir as questões decorrentes deste contrato, âs partes elegem o Eoro da Cornarca de
Itabaiana,

E, por êstalem de p1ê!o acordo, foi lavrado ô presente contlato en 02(duâs) vias, o qual vai
âssinado pê]as partês e pox duas têstemunhas.

Mogeiro - PB,

PEIO CONTRÀTANTE

de Ce

TESTEMUNHAS

PEIO CONTRATADO
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OLTECH
CoN§ULTORtA E PROJETOS EL§TRICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

pRoJETo DE srsrEMA DE ILUMINAÇÃo pÚsLIcA DA PB-066,
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À!ÍEXO V - rOnÀDÀ DE PREçOS N" ooooT/2022
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1. Dados de Identificação

1.1. ldentificaÇão do Requerente

Nome: Prefeitura Municipal de Mogeiro
CNPI :08.866.501/0001-67
Endereço:Av. Pres. loão Pessoa,45-51 - Mogeiro, P8,58375-000

1.2. Identificação da Obra

Nome: Projeto de Sistema de Iluminação Pública
Endereço: Rodovia PB-066, Mogeiro-PB

1.3. Identificação do Projetista

Nome: lonas Agápito Rodrigues de Medeiros e Oliveira
Titulação: Engo 61",r,.'t,u
Registro Crea PB: 4006408/09 PB

Endereço: R. Aprígio Veloso 882

Rua: Aprígio Veloso, 822, sala 24, Labmet, Campina Grande
E-mêll:voltech@ee.ufcg.edu.br I Contato: 83 99635-5604

ffi



2. Objetivo

2.1. Geral

O objetivo deste memorlal descritivo é detalhar o projeto de um sistema

de iluminação pública para a rodovia PB-066 de Mogeiro de acordo com a

ABNT NBR 5101.

2.2. Específicos

a) Deflnição da tecnologia das luminárias utilizadas;

b) Levantamento das características físicas das vias a serem

iluminadas;

c) Dimenslonamento lumlnotécnico;

d) Esquema eléúico para alimentação e acionamento da luminária;

e) Quantização e caracterização dos equipamentos a serem utilizados

para a execução do Projeto.

Rua: Aprígio Veloso, 822, sala 24, Labmet, Campina Grande

E-mail:voltech@ee.ufcg.edu.br I Contato: 83 99635-5604
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3. Projetos

3.1. Características Físicas das Vias

O projeto consiste no dimensionamento de um sistema de iluminação

pública para realizar a substituição e inserção de pontos de iluminação em

um trecho de ?,4 km, que corresponde a avenida principal da cidade de

Mogeiro.

Figura 1r Local dã Instalação
Fonte: Google Maps

Com o intuito de melhor entender as variações existentes no decorrer da
via em questão, a mesma foi dividida em 3 trechos.

Rua: AprÍgio Veloso, 822, sala 24, Labmet, Campina Grande
E-mail:voltech@êê. ufcg.edu.br I Contato: 83 99635-5604
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3.1.2. Características das Vias

>- Trecho 1

Ç
+

6;.---

llisrôtriô lot3L 8rJ1.,13.' {,:.c29,1'1 Eó§)

Drs1,1y:i:) 1r,r* n00,85 n1 12.42 7,.{ 7 pó§l

Trecho 2

. Largura média das ruas :11,4 m

. Distância do trecho: 801,48 m

. Distância média entre os postes utilizados p?ra iluminação pública :33,2 m

r Altura das luminárias em relação a rua: 5 m

. Número total de luminárias a serem instaladas: 32 unidades

';':

Çs.io nuro euarr

. Largura média dôs ruas: 11,03 m

. Distáncia do trecho: 800,85 m

. Distância média entre os postes utilizados para iluminação pública: 33'7 m

Rua: Aprígio Veloso, 822, sala 24, Labmet, Campina Grande

E-mail:voltêch@ee.ufcg edu,br I contato: 83 99635-5604
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. Altura dos luminárias em relação a Íua: 3.11 m

. Número total de luminárias a serem instaladas: 62 unidades

> Trecho 3

j:'.:,i.i.]..

í)i:xài)iô l.lãli 7tr,!ír rr J7 ( ),J,llarpé51

. Largura média das ruas - 11,03 m

. Distância do trecho: 799,96 m

. Distância média entre os postes utilizados para iluminação pública: 33,7

m

. Altura das luminárias em relação a rua:3,11 m

. Número total de luminárias a serem instaladas: 23 unidades

Nota: Devido às inúmeras variações das larguÍas dos passeios (calçadas)

encontradas na cidade de Mogeiro-PB, o projeto foi realizado

desconsiderando as mesmas.

3.2. Tecnologia das Lum inárias

Levando em consideração os critérios de eficiência Iuminosa, vida útil e

índice de reprodução de cot optou-se por utilizar luminárias com a
tecnologia LED para produzir o fluxo luminoso. A luminária escolhida

apresenta eficiência luminosa alta se comparada com outros tipos mais

utilizados em iluminação pública. atualmente. E com relação a vida útil e o

índice de reprodução de cor de uma luminária que utillza tecnologia LED,

elas são superiores aos outros tipos utilizados em iluminação públlca,

Rua: Aprígio Veloso,822, sala 24, Labmet, Campina Grãnde
E-mail:voltech@eê. ufcA.edu.br ] Contato: 83 99635-5604
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3.3. Dimensionamento

3.3.1. Luminotécnico

Para realizar o dimensionamento do projeto fol utilizado o software DiaLUX

4.13. O software realiza simulações para obter os valores de luminância

e iluminância necessários para atender a classificação da lluminação das

ruas e passeio,

Dessa maneira, a avenida principal de Mogeiro foi dividida em 3 trechos

> Traieto 1

a) características da luminária

o Fluxo luminoso da luminária: 14.300 lm

. Potência máxima da luminária: 130 w

r Eficiência mínima: lm/W

. Temperatura de Cor: 5000k

o Índice de reprodução de cor : >75

b) Câracterísticas da instalação

. Altura da luminárla: 8,0 m

. Distância entre Postes: 30m

o Ângulo da luminárla em relação ao solo: 50

. Comprimento do braço: 2,0 m

. Distribuição: bilateral intercalada

> Traieto2

a) características da luminária

o Fluxo luminoso da luminária: 19.800 lm

. Potência máxima da luminária: 180 W

. Eficiência mínlmô: 110 lm/W

. Temperatura de Cor: 4000k

o Índice de reprodução de corl >75

Rua: Aprígio Vêloso, 822, sala 24, Labmet, Campina Grande

E-mail :voltech@ee.ufca.edu.b. I contato : 83 99635-5604
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ffi
b) Câractêrísticas da instalação

. Altura da luminária: 8,0 m

. Distância entre postes: 30m

. Ângulo da luminária em relação ao solo; 15o

o Comprimento do braço: 1,5 m

. Distribuição: unilateral

> Trajeto 3

a) Características da luminária

. Fluxo luminoso da luminária: 14.300 lm

. Potência máxima da luminária: 130 W

. Eficiêncla mínima: 110 lm/W

. Temperatura de Cor: 5000k

r Índice de reprodução de cor: >75

. Altura da lumlnária: 8,0 m

. Distância entre postes: 20 m

. Ângulo da luminária em relação ao solo: 50

. comprimento do braço: 2,0m

. Distribuição: bilateral intercalada

b) Características da instalação

Rua: Aprígio Veloso, 822, sala 24, Labmet, Campina Grande
E-mail:voltech@ee, ufcg.edu.br I Contato: 83 99635-5604



3.3.2, Instalações elétricas

a) Quadro de Cargas

QM-Quadro dê Medição MM-Monofásico dv-Quêda dê Tensão

b) Quedâ de Tensão

conforme a ABNT NBR541O, um dos fatores a ser levado em

consideração no dimenslonamento dos condutores é a queda de

tensão.

A queda de tensão (av%) é calculada por meio da seguinte fórmula:

ôVo/o .ç.v

Ondê as variáveis para o projeto são,

K = Constante em função do esquema do circuito

p = Constante do material aplicado

L = Distância do ponto da carga-Quadro de medição

jr, = Corrente projetada para a carga

S= Seção inicial do condutor no trecho analisado

Y = Tensão, Esquema F+N

> TÍecho 1

ôVo/o =
> Trecho 2

zoo* o.0292*330* 0,622

ff=o',eo/o

Circüito Ramal de
entrada
(mm')

Potência da
Lâmpada LED

(w)

Potência
Instalada Total

(w)

Potêncla
I nsta lada

total
(vA)

Fa se Cond
Deriv.
(mmt)

dYa/o
Disj.
(A)

QM1 10 130 4160 437A,95 MN4 4 0,59 20

QM2 10 180 11160 t17 47 ,37 I'4 M 4 4,62 30

QM3 10 130 2990 3147 ,37 4 0,59 70

19273,69

Rua: Aprígio Veloso, 822, sala 24, Labmet, Campina Grande

r-mait:vãttech@ee.ufcg.edu.br I Contato: 83 99635-5604
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ôVo/o

> Trecho 3

ôVo/o =

200*0,0292*1 840*0,861
- 

-.x, vt- ltJt0*220

200*0 ,ozg2*230* 0 ,622
- 

tt \))-/t)10*220

c) Carga Instalada

A carga total a ser instalada será 19273,69 vA, sendo 4160 VA

para o ciÍcuito 'QM1", 11160 VA para o circuito'QM2" e 3147,37 VA

para o circuito "QM3", e allmentada por 01 transformador da

concessionária.

o dimensionamento dos três quadros de distribuição foi realizado

de forma que a queda de tensão não ultrapasse 5olo.

d) Disjuntor Geral de Proteção

Para a proteção geral será utillzado um Dlsiuntor Termomaonético

de 204. Monopolar- Curto-Circuito St'perior a 3kA, para o circuito

"QM1" e "QM3", e um Disjuntor Termomagnéticô de 604.

Monopolar, Curto-Circuito Superlor a 5kA, para o circuito "QM2".

e) Atêrrámento

Deve está posicionado no ponto de entrega onde se localiza

a medição e proteção;

Deve ser colocado a cada 200 metros, partindo do ponto de

entrega;

Em relação a caixa de mediçâo e proteção, seus

aterramentos pode ser interligados aos condutores de

aterramentos já existentes na rede de MT e BT da

concesslonárla;

O dimensionamento dos condutores de aterramento deve

seguir as seções padronizadas na NDU 01O e Tabela 11 da

NDU 035.

Rua; Âprígio Ve,osÕ, 822, sala 24, Labmet, Campina Grandê
E-mall:voltech@ee-ufcg.edu.br I Contato: 83 99635-5604
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O aterramento deve ser feito utilizando uma haste instalada

a 1 metro do poste e enterrada a 50 cm da superfície do

solo.

Deve ser realizada a conexão do condutor terra a haste por

meio do conector cunho cabo/haste ou GTDU (Grampo Terra

Duplo) cobreados,

O valor de resistência de terra deve ser o mais próximo

possível de 200.

f) Condutores

Para o Ramal de Entrada da iluminacão Pública será utilizado

condutores de alumínio com seção nominal de 10 mm2 e cobertura

XLPE/EPR 0,6/1 kV Classe 2.

Para o Ramal de Ligação será utilizado condutores de alumínio com

seção nominal de 4 mm2 e cobertura XLPE/EPR 0,6/1 kV Classe 2.

g) Alimentação e Acionamento

Para realiz o controle de potência em redes de iluminação é

utilizada uma chave de comando magnético, que possui contatos

NA, e deve ser usada em coniunto com um relé fotoelétrico ou relé

fotimer para que seja acionadaí podendo ser empregada na

iluminação de vias Públicas.

Nota: Todo o dimensionamentô foi feito com base nas informações

levantadas durante a visita técnica, esta que foi realizada pela Voltech' e

assim, é importante destacar, a necessidade de revisão deste por parte da

empresa responsável por instalar o sistema de iluminação, visto que, a

mesma terá outras informaÇões pertinentes que podem alterar os fatores

determinantes para o dimensionamento, tais como a origem do circuito

que será usado, seu acionamento e proteção adequada'

3.4. Simulação

Íoda a simulação foi realizada via software DIA|ux e os resultados

estão no relatórlo fornecido pelo software e entregue juntamente

com este material. Nele, o dimensionamento do sistema

a

a

a
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luminotécnico foi feito separadamente por trecho, assim como, a
escolha da luminária.

3.5. Lista de Material

Rua; Aprígio Veloso, 822, sala 24, Lêbmet, Cãmpina Grânde
E-mail:voltêch@ee. ufcA.edu.br I Contatoi 83 99635-5604

Item Descrição Qtde

Luminária NATH S LED -180W
(Para trêcho 2)

Forneced ora : Tecnowatt-Empresa

especialista na fabricaÇão de

acessórios para postes, luminárias

para áreas urbanas externas ou

internas, LEDS, projetores de luz

subaquáticos etc.

Tecnologia: LED

Corpo: Alumínio injetado a alta

pressão.

Dissipaçãoi Aletas no próprio corpo

da luminária paÍa dissipação do calor.

Tomada para relé fotoelétrlco ou para

Telegestão: Opcional.

Tensão Nominal: 90 a 305vac -

50/60H2.

Manutenção do fluxo

luminoso: 10 2.000h rs.

Eficiência Energética: Classe A.

Resistência a Impactos: IK08.

Instalação: Ponta de bmço: Diâmetro

externo de 48,3mm a 60,3mm com

possibilidade de ajuste de inclinação

de -5o; 0o; a5o; +10o e Topo de

poste: Diâmetro externo de 48,3mm

62
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a 60,3mm com possibilidade de

ajuste de inclinação de 0o; +5ô;

+ 100.

Grau de proteção: IP66 para o corpo

óptico e alojamento dos

equipamentos auxiliares.

Classe da Luminária: Classe 1.

Acabamento: Pintura eletrostática -
Cor Padrão Cinza Munsell N6,5.

Outras cores sob consulta.

Segurança: Equipamento Proteção

contra sobtensões de 10kV/12kA

ligado em série, incorporado à

luminária.

55

Fornecedora: Tecnologia: LED

Corpo: Alumínio injetado a alta

pressão,

Dissipação: Aletas no próprio corpo

da luminária para dissipação do calor.

Tomada para relé fotoelétrico ou para

Têlegestão: Opcional'

luminoso:102.000hrs,

Eficiência Energética: Classe A

Luminária NATH S LED - 130 W
(para trechos 1e3)

Rua: ApÍígio Veloso, 822. sala 24, Labmet, Campina Grande

E-mãil:voltech@ee.ufca.êdu.br I Contato: 83 99635-5604

Tensão Nominal: 90 a 305vac -

50/60H2.

Manutenção do fluxo
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Reslstência a Impactos: IK08.

Instalação: Ponta de braço: Dlâmetro

externo de 48,3mm a 60,3mm com

posslbllidade de aJuste de lncllnação

de -5o; 0o; +5o; +1& e Topo de

poste: Diâmetro externo de 48,3mm

a 60,3mm com possibilidade de

ajuste de inclinação de 0o; +50;

+10".

Grau de proteção: IP66 para o corpo

óptico e alojamento dos

equipamentos auxiliares.

Classe da Lumínária: Classe 1.

Acabamento: Pintura eletrostática -
Cor Padrão Cinza Munsell N6,5.

Outras cores sob consulta,

Segurança : Equipamento proteção

contra sobretensões de 10kv/12k4

ligado em série, incorporado à

luminária.

Braço para IP
Tipo II

Braço curvo para I? fabricado em

tudo DIN 2440, diâmetro entre 40 e

60,3 mm.
55
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Braço curvo para IP, fabrlcado em

tudo DIN 2440, diâmetro entre 40 e

60,3 mm.

BraÇo para IP
Tipo III

tL7

Relé fotoeletrônico.

Tensão de alimentação - 105 v a 280

Grau de proteção - IP67

Potência - 1000 W ou 1800 VA

consumo máximo - I w em 220 V

Durabilidade dos contatos - 15000

operaçóes

Em caso de falha, as luminárias

acionadas devem ficar desligadas.

Relé
Fotoeletrônico

234

Conector unlversal para derivação da
BT para a luminária.

Conector
Universal

1

Disjuntor Termomagnético de 20A,

Monopolar, Curto-Circuito Superior a

3kA.

Tensão de Operação Nominal (Ue):

220l380 Volts.

Tipo de Rede Elétrica: Côrrente

Alternada.

Frequência de Rede: 50 a 60 Hertz.

Polos: 2 Polos.

Disjuntor 1

Rua: Aprígio Veloso, 822, sala 24, Labmêt, Campina Grande

E-mail:voltech@ee-ufca.êdu.br I Contato: 83 99635-5604
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Disju ntor 2

Disj untor Termomagnético de 60A,

Monopolar, Curto-Circu ito Superior a

3kA.

Tensão de Operação Nominal (Ue):

220 Volts.

Tipo de Rede Elétrica: Corrente

Alternada.

Frequência de Rede: 50 a 60 Hertz.

Polos: 2 Polos.

1

Rua: Aprígio Veloso, 822, sala 24, Labmet, Campina Grande
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Anexo I- Luminária
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PREFEIIURA MUNICIPAL DE MOGEIRO . PB

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - LUMINOTECNICO

MOGEIRO, 15 DE EIRO DE 2022

4

CR 160209121-8

O VIRISS DA SILVACEZAR
ENG. CMX.

ITEM 0E§cRrÇÂo Dos §fRVlÇos VALOR (R$) % ITÊM Mrs 1 MÊS 2

1
LUMINÁRA§ NATH S LEO .í80 W
(PARA TRECHO 2)

Rt 5?-190,98 40,7 4%
50,0% 50,0%

RS 26 095.49 R§ 2ô.095.49

LUi,IINÁRIAS NATH S LED .'I3O W
(PARA TRECHO l E3)

Rt 35.299.00 27.55%
50,0% 50,0%

R§ 17.M9.50 R§ 17.649,50

3 BRAÇOS PARA IP TIPO 2 E TIPO 3 R3 30.759,05 24,01%
50,0% 50,0ôÂ

RS 15.379.53 R§ 15.379,53

RELÊ FOTOÉLETRÔNrcO RS 5.937.75 4,63%
50,0% 50,0%

RS 2.968,88 R§ 2 968.88

5 DISJUNTORES RS,t6,02 0,o4v"
50,0ôlo 50,0y.

RS 23.01 RS 23,01

CONECTORÊS Rt 3-886,74 3,03%
50,0Y. s0,0%

RS 1.943,37 RE 1.943.37

VAtrORES TOTAIS Rt 128.119,54 't00.00% 64.059,77 64.059,77

% ACUM 50,00% 100,00%

VALORES TO TAIS ACUMU LAOOS R5 128.1r9,54 '100,000/" 6it.059,77 128.119,54
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