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PREMITI'RÀ MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PÉRMÀNENTE DÊ LICITÀÇÂO
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O órgâo Realizador do Certamê acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-6?, doravânte
denoiinado siople'Eente ORC, torna púb1ico para conhecimento de quantos possam interessar que

fará realizar através do pregoêiro oficial assessorado por sua Equipê de Apoio, as 08:30 horas

do dia 15 de Fevereiro ae ,OZZ no ênderêÇo acima indicado, Iicj-taÇão oa modalidade Prêgão
presência1 

^o 
oooo3/2a22, tipo menor preÇo, e o fornecimento rêalizado na forma parcelada, tudo

dê acordo con estê instrumento e em otservância a Lei redêral no 10.520, de 17 de Julho de 2002

e subsidiariamênte a Lei Federal oo 8-666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Complêmentar n'123, de

14 de Dezênbro de 2006; Decreto Municj-pa1 n' 016, de 1O de Noverüro de 2006; e legislaÇão
pêrtinente,consÍderadasasaltêIaÇõêspostêrioresdasreferidasnormas;conformeoscritérios
e procedimentos a seguir definidos, obletivando obter a melhor proposta para: C6NTRÀTAÇÁ6 DE

EMPRESA PÀRÀ !.ORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARÀ PREEEITURA MUNlClPÀL DE MOGEIRO.

1. O.DO OBJEEO
1.1'constitulobjetodapresêntelicitaÇão:CoNTRATÀÇÃoDEEMPRESÀPARÀEoRNECIMEN.IÔDEMATERIÀL
ELÉTRÍCO PÀRÀ PREEEITURÂ MUNICTPAL DE MOGEIRO.

1.2.ÀsespecificaÇõesdoobjetoora]icitado,êncontralo.Sêdevidamentêdêtalhadasno
correspondente Termo dê Refêrência - Ânêxo I deste Instrumento'
1.3.Acontrataçãoacimade§crita,queseráprocessadanostermosdesteinstrumêntoconvocatório,
especificações técnica§ e infornáções complêmentares quê o acompanham' quando fol o caso'

i,riiiil."-"., Pêra necêssidade da devida êfetivaÇão dê compra para suprir demanda êspecifica -
óoNtnetaÇÃo DE EMPRÊSA PARA EORNECIMENTO DE MÀTERIÀL ELÉTRICO PARÀ PRNEEITURÀ MUNICÍPAL DE

MOGEIRO -, considelacta oportuna ê inprescindível, bêm comÔ lelevânte mêdida dê interessê púb11co;

e ainda, pê1a necessidade de desenvàlvimento de ações continuadas para a plomoÇào dê atividadês
puiiirr.nt"", visando à maximizaÇão dos recursos em rêIaÇão aos obietivos plogramados' observadas

asdiretrizesemetasdefi.nldasnasfêrramêntasdêplanejamêntoâprovadas.
1.4.salienta-sê que na referida contrataÇão, não sêrá concedido o tratamento diferenciado ê

simpliticado pu.á u" Microêmpresas e Emprêsas de Pêqueno Porte' nos termos dâs disposiÇõês

contidas nos Arts. 41 e 48, dã lei comptemenLar o" 123/2006' por estarêm plesentes' isolada ou

s imuftanêamente, as situaÇõês previstás nos incisos IÍ e IlI' do Àrt' 49' do mesmo diploma

legal.Fica,noentanto.asseguradoaMEeEPPotratamentodiferenciadoêSiÍnp]ificadopr.evisto
no! den1ait Altigos do capitulo V, seÇão I, da Lej- n"' 723/A6'

2.O.DO I.oCÀ! E DàTÀ E DÀ IMPT'GNÀçÃO DO EDITÀL
2-1.os ênvelopes contêndo a documentaÇáo r.êlativa à proposta dê preços e_a habil-ltaÇão para

êxecuçâo do otleto dêsta licitaÇão, develão ser entreguês ao Pregoeiro até as 08:30 horas do

dia 1i dê reveieiro de 2022, no endêrêço constante do Prêâmbufo deste instnrmênto ' Nêste mesmo

iocal, data ê hor:ário sêrá rêalizada a se§são púbfica para abertura dos !eferidos envelopes'

2.2.Informações ou esclarêcimentos sobre esta licitaçáo, serão prestados nos horálios normais

de expediente: das OB:OO as 12:OO horas' E-ríai1:

licitacaomogei ro@uo1 . com. br/compra§ ' cotacoes !aoutlook ' com '
2.3.Quâfquerpessoa_cidadâoouLicitantê-poderásolicitaresclalecimentos,prÔvidênciasou
i.p,]irru. o atà convocatório destê certame, se manifêstada por êscrito e dirigida ao Pregoeiro'

.tã óZ taoi"l dias úteis antes da data fixada para rêcebimento das propostas'
2.4.CabeÍá ao Pregoeiro, âu,il_iado pelÔs setores responsávêis pela elaboraÇãÔ destê ato

convocatório e sêus anêxos, decidir sotte a petiÇão no prâzo dê até 24 (vinte ê quatro) horas.

considerado da data em que foi dêvidamente recêbido o pedido'
2,5.4 respectiva petiÇáo será apresentada da seguinte fÔrma:

2.5.l.Protocolizandoooriginal,noshoráriosdêexpedienteacimaindicados,êxclusivamentêno
seguintê endêreço: Av. Prêsidênte João Pessoa, 47 - Centro - Moqeiro - PB'

3. O.DOS ETJMETÍTOS PÀnÀ LrcrrÀÇÃo



3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2

3.2

Aos particlpantes, §erão fornêcidos os sêguj'ntes e1êmêntÔs:
l.ANEXO I _ TERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIFÍCAÇÕES;
2.ANEXO IÍ - MODELOS DE DECIÀRÀÇÕES;
3.ANEXO 11I - MODELO DE DECLÃRÀÇÃO DE REGULARIDÀDE _ HABILITAÇÃO;
4.ÀNEXO IV . MINUTÀ DO CONTRÀTO.

A obtênção do Edital podêrá ser fêita da sequintê forma !

l.Junto ao Pregoêiro: gratuitamentêi e

2. Pef os sites : www.mogêiro. pb' gov. brllicitacoe§ ; wr'üw. tcê. pb' gov. br'

4. O.DO SUPORTE LEGÀIr
4.1.Esta ticitaÇão reger-sê-á pela Lei Eêderal no 10.520, de 1? de Julho de 2002 ê

subs idiariamente a Lei Federal n'8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei Complemênta! n'123, de 14

de DêzêÍrbro de 2006; Decleto Munlcipal n' 016, de 1O de Novembro de 2006; ê legislaÇâo pertinênte'
consideradas as alteraÇôes posteriorês das referidas nolmas; que ficam fazêndo paltes integlantes
dêste instrumento, independente de transcrição.

5. O.DO PRÀZO E DOIÀçÃO
5,1.O prazo máximo para a êxecuçâo do ôbjeto oIa licitado, confomê suas caractêristicas e as

necêssidadês do oRC, e quê admitê prorrogação nos câsos previstos pela Lêi 8.666/93, está abaixo
j-ndicado e sêrá considerâdo a partj.! dê emissão do Pedido de compra:

Entrega: Imediata.
5.2.O fornecirnênto sêrá exêcutado de acordo com as êspecificaçóês definidas no correspondentê
Termo de Referência1, anexo a estê instrumento. Na hiPótese do rêfelido terno não êstabelecêr o

localparaaentrega,observadaaderÀandaêoportunidadê.essaseráfeitanasedêdooRcouem
uma da; unidades admj"nistrativas, por e1e indicâda, qllê compõe a sua estrutura opêracional.
5.3.oprazodevigênciadocorrespondentecontratosêrádêterminado:atéofinaldoexerclcio
financàlro d.e 2022, consider:ado da data de sua assinaturâ'
5.4.4s despesas decorrêntês do obietÔ destê certâme, correrão por conta da sêguinte dotàÇão:

Rêcursos eióprios do Município de I.,togeiro I LEr MUNTCTPAL 358/2021 02.010 GABINETE DO PRÊ!',Erro

ôã.õãõ-õs6 ,É ADMiNÍsrRÀÇÂo n plaNntaueuro 02.030 sEc. DE EDUCAÇÃ6, culruRÀ, EsP. LÀZER E ruRISMo

02.O4O SEC. MUNICIPAL DE SÀUDE/FMS 02.O5O SEC. DE ACAO SOCIÀL/EI4ÀS 02'060 SEC DE IND' COM ' COMPRÀS

ETRÀNSPORTES02.O?OSEC.ÀGRIC.MEIOÀMBIENTE,PESCAEPECU02'OSOSEC'DEINDUST'COMERCÍOE
INERÀESTRUTURÀ02.14oSECRETARÍADEFINANCAS3.3.90.30.oo.00MÀTERIALDECoNSUMÔ

5.0.DÀS COIIDÍÇõES DS PÀRtrC r PÀÇÃo

à.i.O" p.oporr.rrtes que desejaiern participar deste certame deverão entrêgar ao Prêgoêiro dois

envelopàs iechados indicandã, t. "i..t 
i"u'ie'''t t, PRoPosTÀ DE PREÇos e DocUMENTAÇÃo' devidamente

identificados, acompanhados da respectiva dêcIar:ação dê cumprimento dos reguisitos de

habilitaÇâo. nos termos dêfinidos neste instrumento convocatôlio'
6.2.Ã participação nêste certamê é abêrta a quaisquêr interessados' inclusive as Microempresas'

Émpresàs de Pêqueno Portê e Equiparado§, nos termos da legislaÇáo vigênte'
6.à.ltao poaeraá palticj.par os interêssados quê se êncontrem sob o regimê falimentar' êmpresas

""t.ar1quitu" 
que não funcionem no país, nem aquelês que tenham sido dêclarados inidôneos para

ficitar ou contratar com a ÀdministraÇão Públicâ ou que estejam cumprindo a sanÇáo dê suspensão

do direito de 1i-citar ê contratar com o oRC'

6,4.os licitantes que aesejálem ênviar seus envelopes Proposta dê PrêÇos ê DocrmentaÇão via
postal - com Aviso àe qecebi*ento AR -. deverão rêmetê-lo§ em têmpo hábi1 ao endereÇo constantê

dopleâlnbulodêsteinstrumento,aoscuidadosdoPregoeilo-ElavianoclebsonAraújo.Nâosendo
rigorosamênteobservadasasexigênciasdesteitêm,oslespectivosênvelopesnãosêráoaceitose
o iicitante. portanto, desconsiderado para efeito de participaçáo no certame'

6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos enveLopês junto ao Prêgoeilo' sêrn a

permanênciadelêpresentantecredenciadonarespêctivasessãopública,ficarásubentendidoquê
à ticitante abdicou da fasê de lancês velbais'
6.6.É vedada à participaÇão em consólcio'

?.0.DÀ REPRESENTÀÇÂO E DO CREDENC!À}íENTO

l.l.Olicitantedeveláseapresentâr,paracredenciamêntojuntoaoPregoêj-ro'quandoforocaso'
atravésdeumlepresêntante.coElosdocrmentosqueocredenciamaparticipardestepr:ocedimento
licitatório, inclusive "o. 

poà..." para formulação dê ofertas e rances verbais, cada ricitante
credenciará apênas um reptesà,,tante que será o único admitido a intêrvir nas fases do cêrtâme

na forma prevj.sta ne"te insfrumento, pàaendo se! substituido postêriormente Por outro devidamente

credênc iâdo '
i.).p^ru o credênciamento devêrão ser aprêseotados os seguintês documêntos:

7.2,1.Tratando-se do reprêsentante Iegai: o instrumento constitutivo da empresa na forroa da Lei'
qrrã.rão ro, o caso, devidanente regisirado no órgão competêntê' no qual estejam. explessos sel"ls

ioãu.ã" pu.u exêrcer diÍêitos e assumir obrigaÇões em decorrência de ta1 j'nvestidura;

1.2.2.'ltaLaído-t" a" p.o"oJJ*i u pl:o<:t'r:tçáo por instr''rmento púbfico ou palticular da qual

constem os necessários poãa."" puau formular verbalmente lances, negociar plêÇos, firmar
declaraçóes, desistir o, up""ut""t as razÕes de !êcurso ê praticar todos Ôs demais atos

pertinentes ao cêrtame; acÀ.parrnaaa do correspondente lnstrr.mento dê constituiÇáo da empresa,

quando for o caso, quê 
"o.pao'.'a 

os podeles do mandante para a outorga' Na hipótesê de procuração

ã.j" putti"uru. devàrá set reconhêêida a fiíaâ êto cârtório do reBpêctiwo aigtatário'
?.2.3.O represêotante tegat ã ã procurador deverão j-dêotificar-se apresêntando documento oficial
quê contenha foto.



7.3.Estes documêntos deverão ser entregues ao Pregoeiio - antes do inlcio da sês§ão públicá -
êm original, por qualquer procêsso dê cópia autenticada por cartório competentê, pelo Pregoêilo
ou membro da Equipe de ÀPoio'
?.4.A nào aprêsentaçâo ou ainda a -incorreÇâo insanáve1 de quafquer dos documêntos de

credenciarnento impedirá a participaÇâo ativa do reprêsentante do licitante no presênte certane.
Esta ocorrência não inâbilitará suma!iamente o concorlente, apênas perderá o dirêito a

manlfestar-se nas correspondentês fases do procêsso licitatórlo. Para tanto, o Pregoelro receberá
regularmentê do referido concorrentê seus ênvêlopes, decfaraÇôes e outlos elemêntÔs necessários
à participação no certanê, desde quê aprêsentados na formâ definida neste instrumento'
f,a.Nomomento de abertura da sêssão púb1ica, cada licitante, pot intermédio do sêu represêntantê
devidamentê credenciado entregará ao PregoêiIo, em separado de qualquer dos ênvelopes, a seguinte
documentação:

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.4 prôposta devêrá 5êr aprêsentada em

seguintês i,ndicaÇõês no anverso:

PREFEITURÀ I,IUNICIPÀL DE MOGEIRO
pRoPosrA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCÍAL N'' 00003/2022
NOT4E PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

modelo - Anexo lIf; e
? . 5. 3 . Comprovação de que o lici-tante se enquadla nos têrmÔs do Art. 3' da Lei 123/46' se fol o

caso/ se;do considerado mj.cloêmpresa ou êmpresa de pêqueno porte e recebêndo' portanto/
tratamênto diferenciado e simpiificando na forma definida peta legislaçáo vlgênteÍ Tal
.o.p.o,"çao poderá sei feita através da apresentaçáo de qualquer um dos sêguintês docrrmentos, a

clitéIiodolicitante:a)declaraÇãoexprêSsaformalmênteassinadaporprofissionaldaáIea
contábiI, devidamente habilitado; b) certldão sj.rnplificada emitida pela iunta comercial da sede

do ficitante ou equivalente, na forma da legislaÇão pertinentê. A ausência da refêrida dêclalaÇão

ou certidão sirnplificada, apenas neste caso para comprovação do ênquadramento na forma da

iegislaçao vigenie, não é suficiente motivo para a inâbilitâÇão do l-icitante' âpenas perdêrá'

duranteopresentecertame,odireitoaotratamêntodiferênciadoesimplificadodispensadoaME
ou EPP, pievistos na Lêi 123106:
7.5.3.i.õ Pregoêiro pode!á promover diligência, na forma do Àrt' 43' § 3"' da LeL 8'666/93'
destinada a esc-rarecer se ; licitante é, de fato ê de direito, consldeiado nicroempresa ou

? , 5 , 1 , DeclaraÇão de Elaboraçáo Independente de Propostâ - Anexo II'
? . 5 . 2 . DeclaraÇão dando ciêncla de que cumpre Plenamênte Ôs requisitos de habilitaÇão, conformê

empresa de pequeno Porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de PreÇos e Documentação forem enviados via postal' a

documentaÇãorelacionada.'o"it..,".7.5.!,.7.5.2ê?.5.3devêrásêraprêsentadadêntrodoenvêlopê
Proposta de Prêços -

01(una) via, dentro dê envêlope laclado, contendo as

o ENVELOPE PRoPOSIÀ DE PRIÇOS deverá contêr os seguintês elementos:

8.2'Plopostaelaboradaemcon§onânciacomasespecificaÇôesconstantêsdêsteinstlumentoesêus
elementos - Anexo -t -, em papel tiÍülado da enpresa' quando for o caso' assinada por seu

representantê .tegaL, contendo ,io correspondentê itêm cotado: discriminaÇâo' malca e/ou nÔdelo ê

outras caracteristicas se necessário, quantidade ê vâ1ore§ unitário ê total êxpressos em

algaristnos.
8.3.Será cotado um único prêÇo para cada item, com a utilizaÇào dê duas casas decimais' IndicaÇão

em contrário está sujeita a coireção observando-se os seguintês critérios:
B,3.1.Falta de digitos: serão acrescidos zelos;
B.3.2,Excesso de digitos: sendo o primeiro digito êxcedênte menor que 5' todo o êxcêsso sera

"rp.i.iao, 
caso contlárj.o iravera o artedo"damenlo do digito anterior para mais ê os dêmals itens

excedentes suprimj.dos.
8.4,4 quanlidade minima de unidades a ser cotada' por item' não deverá ser inferi'or a 100t da

estimativa detafhada ,.ro .orr."por.ra.nte Termo de Reierência - Anexo I' DisposiÇão em contr:ário

não desclassifica automaticanênte a proposta apênas o respectj-vo item será desconsiderado'

8.5,À Proposta devêrá se! rêdigida em tingua portuguêsa ê em moeda nacio'laI' êIaborada com

cl.arêza, sem alteroativa", ..t'á", emendas 
-elou entràl-inhas' suas folhas rubricadas e a úItj'ma

datada ê assinada pelo r"tfà"tável, com iodicaÇão: do valor total da proposta em algârismos'

dos prazos cle êntrêga o,, ai"ar.'çao, das condiÇões dê pagamento' da §ua validadê que não poderá

sêr inferior a 60 dias, e outrà. informaÇôês e observaÇões pertinentês quê o licitante iul"gar
necessárias.
8.6.Existindo discrepânciâ entre o preÇo unitário e o vafor total' resultado da multiplicaçáo
ào p."ço unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá'
g.7.Eica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo ploduto ou

sêrviÇo, prevalecerá o de menor valor'
g.g.No caso de altêraÇão "ã.à"rari" 

da proposta feita pê1o Pregoêiro e sua. Equipe de Apoio'

decorrente exclusj-vamêntê ã" lt'<:or:t"ç0"" ná unidade de medida utitizada' observada a devida

proporcionatidadê, bem 
"o*oã 

*'itipricação e/ou soma de valores' prevalecêrá o valor corrigido'
8.9.À não indicaÇão .ra proposta dos pra'os dê entrega ou exêcuÇão' das condiÇôês dê pagamento

ou de sua validadê, ficará 'subentenaião que o ficitante aceitou intêqralmentê as disposiçôês do

ato convocatólio e, porta.tto, 
"ttao 

(]o""iá"ttdas as determinaçóes nêIe contidas para as refêridas

""iqã""i"" 
não sendá suficiente motivo para a desclassificaÇão da proposta'



8.10,É facultado ao Iicitantê, apresentar a proposta no próprio modelô fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamente prêênchido.
8.11.Nas ficitaÇões para aquisiÇâo de melcadorias o participantê indicará â origem dos produtos
ofertados. À eventual falta da referida indicaÇão não descLas§ificará o licitante.
8,12.Será dêsclassifi.cada a proposta que dêixar de atendêr as disposiÇóes dêstê inst.umento.
8.13.Fica facultado ao licitante a apresentâÇão da pr:oposta taÍbém êm midia, ou seja, êm cD ou
PENDRIVE.

9. O.DÀ HABrLrfÀÇÃO
9.1.Os documentos necessários à habilitaÇão dos licitântês, deverâo ser apresentados en 01 (uma)

via, deotro de envelope lacrado, contendo as segl.lintes indicaÇÔes no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGÊIRO

DOCUMENTÀÇÁO - PREGÃO PRESENCIAL N..
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

a0a03 /2a22

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOÀ.]URÍDICA:
g.2.\.Pro\Ía de inscriçáo no Cadastro Nacional dê Pessoa Jurldica - CNPJ'
g.2.2.pÍa\ra de inscriÇáo no cadastro dê contribuintês estadual ou municiPaf, relativo à sêde do

licitante.
g.2.3.Àto constitutivo, estatuto ou contrato social êm vigor, devj-dâmente rêgistiado, em se

tratando de sociedêdes conerciais, e, no caso dê sociêdades por aÇôês, acompanhado de docunento§

de e1êiÇão de seus adminis t tadores. InsciiÇão do ato constitutivo, no caso dê sociêdades civis,
iao^purrrr"au de prova dê dixetoria em exercicio. Dec,1êto de autorizaÇâo, ern se tlatando dê emplesa

ou sociedade estrangeira êm funcionamento no Pâís, e ato dê registro ou autorizaÇáo pêra

funciônamento expedido pelo órgão competente. quando a atividade assim o exigir' Reqistro
comercial, no caso de emprêsa individual. Estas êxigências não se aplicam ao ]-icj"tante que,

lrranao aa etapa de credentiamento no cêrtame, já tenha âpresêntado de forma regufar nos termos

áo presente instlumeoto convocatório, a referida docr'mentaÇâo solicitada nestê subitên'
9'2.a.aa1ançopatrimonialedemonstraÇôescontábeisdoúltinoexerciciosocial,jáexigiveise
apresêntado; nà fo..u da lei, côm indicaÇáo das páginas corrêspondêntes do livro diário em que

omesmosêencontra.bemcomoapresentaÇãÔdoscompetêntestêrmosdeabêrtulaêencerramênto,
assinados por profissionat habj-titado ê dêvidamente rêgistrados na junta comerclal competente,

vedadaasuasubstituiçãopo!balancete§oubalanÇosprovisórios.Tratando-sêdeempresa
constituída há menos de um àrro, ou aquela quê aindâ não tênha realizado o fechamento do sêu

p.i.eiro ano de existência no prazo tega1, pàderá aplêsentâr o BalaÇo dê Abêrtura âssinado por

i.ãfissiot-f habilitado e dêvidamênte rêgistrado na junta comêrcial' conpetênte '
9.2,5.Regularidâde para com a Pazenda Eêdera1 - Cêrtidáo Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à Divida Ativa da Uniáo'
9.2.6.Certidóes negativas das Eazendas EstaduaL e Municipal da sêde do licitante' ou outro
êquivalente, na forma da 1êi .

g .'à . f . co.ptorrução de regularidadê rêlativa âo Fundo dê Gaiantia por Têmpo dê ServiÇo - rGTs'

àpr.serrtundo o respect.ivo cêrtj-ficado de Regular:idade fornêcida pela caixa Econômica Eêdê!ar.
g.z,g.pro,,a de ine;istência de débitos inaáimplidos perante a Justiça dÔ Trabalho' mêdiantê a

apresentaÇão dê Certidão Negatj'va de Débitos irabafhistas CNDT' nos termos do TitufÔ vIÍ-À da

consolidaÇão das Lêis do rríalho, aprovadâ pelo Decreto-Lei n'5'452' dê 1o dê maio de 1943'

9.2 . 9. DeclaraÇão do Iicitante: de 
-cumprimento do disposto no Art' fo' Inciso XXXIIÍ' da

constituiÇão Fêderar _ lú:-,;;, tnciso v, da Lêi 8,666/93; de superveniência de fâto impeditivo
no que diz rêspeito à participação na licitaçâo; e de subnêter-se a todas as cláusulas ê

cond;çõês do presente instrumento convocâtório' cÔnforme modelo - Anexo II'
9.2.1o.Certidão negâtiva de falência ou concordata expêdida pelo di§tribuidor da sede do

licitante, no máxin; 30 (trinta) dias da dâta prevista para abertura das propostas'

9.2.11,ComprovaÇáo de capaci-dadê de desempenho antelior satisfatório' de atividadê igual ou

assêmelhada ao obieto au ri.ituçao, feita através de atestado fornecido po! pês§oa iurídica de

direito Pübl ico ou Privado.
9.2.12.AlvaÍâ de localização e funcionamento ê/ou decfaraÇáo da Plefeitura do 1Ôcal da sêde da

Eirmâ, iDfornanclo que a mesma funciona Do endêreÇo mêncionado nos documentos '

9.3.Os documentos dê Habilitaçáo devêrão sel organizados úa ordêm desclita nêstê instrumênto'

precêdidosporumindiceco.lesponde"te,podendosêrapreseotadosêmoriginal'porqualquêr
processo de cópia âutêntlc;da pár cartório coiopêtentê' pelo Pregoê1ro ou membro da Equipê de

i;;i; ." publicação u* ó.;á; ãa impre"sa oficlar' quando for o caso' Estaado perfêitamêotê

legiveis, sem conter borroãs, tt""t", êmêndas ou eDtrelinhas' dentro do prazo dê validadê' e

encêrrados em envelope dêvldamente lacrado e indevassáveI' Por sel apenas uma fomalldadê que

visafacilitarostrabalhos,aausênciadoreferidoin.iicênâoinabilj'taráolicitânte.
9.4.À falta dê qualquêr documento exigido, o sêu vêncimênto' a ausência das cópjas devidamênte

autentj-câdas ou das vias orúirrui" pará auteoticaçâo pefo P!êgoêiro ou mêabro da Equipê de Apoio

ou da prtblicaçâo em órqão na- inpt""sa oficial' a apresentaçáo dê documentos dê habilitaÇáo fola

do envêIope especÍfj.co, tornaiá o respectivo licitante inabilitado, Quando o dÔcumênto fol

obtido via rntêrnet ",ru 
r"qai-iduaa se.á cornp.ovada nos endêreços êretrônicos correspondentes '

podêrá sêr utilizada, a criiério do pregoêiro, a documentação cadastral de foroecêdor, constante



dos arquivos do ORC, pala comprovaÇão da autenticidade de elernentos apresêntados pelo licitantê,
quando for o caso.

10. O.DO CRIfÉRIO PÀRÀ .'1'IG,A!{ENTO
10,1.Na seleÇão lnicial das propostas para identificaÇâo de quais irào passar a fa§ê dê lances
verbais e na classificaÇão fina1, obsêrvadas as exÍgências e procedinento§ definidos ne§te
instrumênto cônvocatór.io, sêrá considêrado o crité!j'o de mêno! prêÇo aplêsêntado para o
correspondentê item.
10.2.Havêndo igualdade de valorês entre duas ou Ínais propostas escritas, e após obedecido o

disposto no Art. 3o, s 2", da Lei 8,666/93, a classificação inj.cial para â fase de lances
vêrbais, se fará através dê sorteio.
1O.3.Na prêsente licitaÇão - fase de -Iancês -. sêrá assegurada como critério de desêmpate,
preferência de contrataÇão para as microemplesas ê empresas de pequeno porte.
1O,A.paru êfeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fasê de lances -, aquelas
situaÇÕes em que as propostas apresentadas pefas microemprêsas e emplêsas de pequêno porte §êjam
iguais ou até 058 (cinco por cento) superioles ao nelhor preÇo.
1ó.S.Ocorrendo a situação de êmpate - fasê de lances - conformê acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:
10.5.1.A microêmpresa ou emprêsa de pequêno portê mais bem classificada será convocadâ para
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encelxamênto dos lancês, sob
pena de prêclusão
ro.s-z.nao ocorrendo a contrataÇão da microempre§a ou enprêsa de pequêno Porte, na forma do itern
antêrioa, serão convocadas as demais rêmanescêntes que por ventura se enquadrem na situaçâÔ de

empate acima deflnida, na ordem de classificação, para êxêrcicio do mesmo direito;
10,5.3.No caso dê equivalência dê valores apresentâdos pêfas micloêmpresas ê êmPresas de pequeno

portê que se encontiem no intervalo êstabêIêcido como sj-tuaÇâo de empate, será realizado sorteio
àntre élas patâ que se identifigue aquêla que primeiro poderá apresentâr melhôr ôfêrta,
1O.6.Na hipótêse de não-contratação nos termos acima previstos, en que foi observada a situaÇâo
de êmpate e assegurado o tratamento dj-ferenciado a microêmpresa ê emplesa de pêqueno porte, o

objet; licitado ierá adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do cêrtame.
10.?.Àsituaçãodeempate-fasêdelances-,naformaacimadefinida,somêntesêaplicará
quando à melhor ofetta iniciâl não tiver sido aprêsentada por mj-croempresa ou êmplesa dê pequeno

portê.

11.0.DÀ ORDE!,{ DOS TRÀBAüTOS
11.1,para o rêcêbinênto dos envelopês e inicio dos trabalhos será Ôbservada uma tolêrãncia de

15 (quinze) ninutos após o horário fixado. Encêrrado o plazo paxa recebimênto dos envelopes,
nenhum outro sêrá aceito.
11.2.Declarada abeLta à SessáO púb1ica pelo Pregoeiro, selá efetuado o devj"do crêdênciamento
dos interessados. somentê participará ativamente da reunião um Iepresentante de cada licitante,
podêndo, no entanto, §er assistida por qualquel pêssoa que se interêssar'
it.:.O rrao comparecimento do repres;ntante de qualquer dos licitantes náo impedirá a efêtivaÇáo
da rêunião, 

"u.rdo 
q,ru, a simplei participaÇâo neste certame implica na total âceitaÇão dê todas

as condições êstabelêcj'das neste Instrumênto Convocatório e sêus anêxos'
11.4.8mnênhumahipóteseseráconcedidoplazoparaaapresentaÇãodêdocrrmentaÇãoe/ou
substituiÇáo dos envelopes ou dê quâIquêr elemento exigido ê nâo apresêntado na reunião destinada
ao rêcebimento das pr:opostas de preços.
11,S.O pregoeiro re;eb;rá dê cada representantê os ênvelopes Proposta dê Preços e DocumentaÇão

e a declaràção, separada de qualquer dos envê1opês, dando ciência dê que cumpre plenamentê os

requisitos de habi l itaÇão.
11.6,posteriormênte abrirá os envelopes Propostas de PreÇos, rubricará o sêu contêúdo juntamente

com a sua Equipe de Apoio, confeiindo-as quanto à validadê e crnnprimento das êxigências
constantes no instrumento convocatório e solicitârá dos licitantes que exaninem a documêntação

nefes contidâs.
11'T.Prosseguindoostrabalhos,oPregoêiroanalisâIáosdocumêntoseaSobservaÇóespo.ventura
formuladas aefos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificaçâo inicial, indicando
apropostadêmenorpreÇoêaquêlasemvalorêssllcessivosesupeliolêSematédezporcênto,
relativamênte à dê menor ,ralor, para cadâ ltem cotado. Éntretanto, sê as§im julgâr necessário,
podêrá divulgar o rêsultado numa nova lêuniáo'
it.A.Ifao havéndo para cada itêm licitado pelo menos três propostas nas condiçôes acima definidas,
serão classificadas âs melhores propostas slrbsequêntes, âté o máximo dê três, quaisquer que

sejam os preÇos oferêcidos.
lrig.rm ságuida, sêrá dado.inicio à etâpa de apresentaÇáo de lances vetbais pêLos rêprêsentantes
dosficitantesinicia]nenteclassificados,quedevêIâoserformu]adosdefomasucessi.va.em
valolesdistintosedêcrescentes,apartirdoautordapropÔstademaiorprêÇo.sêrãorêafizadas
tantas rodadas de lances vêrbais quantas se fizerem necessá!ias' Estâ etapa poderá ser
interrompida, matcanclo-sê uma nova s;ssão púb1ica para continuidadê dos trâba1hos, a critério
do Pregoêiro.
11.10,úão se!ão aceitos lances com valores irrisórios, incompâtiveis com o valol orÇado, e

devêrão se. êfetuados em unidade monetária nacional- À desistência êm aprêsentar lancê verbal,
quandoconvidadoPeloPregoeiro,implicaránaexc-Iusãodollcitanteapênasdaetapadelances
,ierbais para o correspondeDtê item cotado e na manutençãô do último preÇo âpresentado, para

efeito dê classificaÇão finaf das propostas
11.11.Dêclarada encerrada a etapa àornpetitiva ê ordênadas às plopostas, o Pregoeiro êxàminará a

aceitâbilidade da primeira cfassificada, quanto ao objêto e valor' decidindo motivadâmentê a



11.12,Sêndo acêitáve1 a proposta de menor prêço, será abertô o envê1opê contendo a documentação
de habilitaÇão somente do licitante quê a tiver formulado, para confirmação das suas condlções
habilitatórias. Constatado o atendimento plenô das exigências fixadas no instruaento
convocatório, o licitante será declarâdo vencedor, sendo-Ihê adjudj-cado o respêctivo item,
objeto deste cêrtame, após o transcurso da competente fase reculsal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta nào fot acêitável ou se o flcitante não atendêr as exigência habilitatórias,
o pregoeiro exami-nará as ofertas subsequentes, na ordem de classificaçâo, verificando a sua
aceitabilidadê e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamentê, até a apuraÇão
de uma proposta que atenda as disposiÇões do instrumênto convocatório,
11.14.Da reunião lavrar-se-á Àta circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e quê, ao final. será assinada pêIo Preqoelro, §ua Equipe dê Àpoio e licitantes presentes'
11..15.8m decorrência da Lei CompleÍnêntar 123l06, a comprovação de rêgularidade fiscal e

trabalhista das mictoempresas ê emp!êsas de pequêno porte somentê sêrá exigida para efêito de
assinatura do contrâto, observando_se o seguintê procedimento:
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno poite, por ocasião da pâIticipaçáo nesta
licitaçâo, devêtão apresentar toda a docrmêntaÇão êxigida para comprovaÇão de regularidade
fiscal e trabalhista, dêntrê os documêntos enlxllerados neste instrumento para êfê.ito de
HabilÍtaÇâo e intêgrantes do envelope DocumentaÇão, mesmo que estâ apresente alguma restriÇão;
11.15.2.Havêndo alguma restriÇão na comprovaÇão da regularldadê fiscal e tr:abalhista, será
assêgurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial coriêsponderá ao momênto em quê

o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por iqual perlodo, a critério do oRC, pala a

regula!izâÇão da documentaÇão, pagamento ôu pârcêlamento do débito, e êmissâo da êvêntuais
certidõês negativas ou po§itivas com êfêito de certidào negativa;
11.15.3.À nâo-regularizâçáo da documentaÇão, no prazo acima previsto. implicará decadência do

direito à conttâtação, sern p.êjuizo das sanÇões previstas nô Àtt. 81, da Lei 8,666/93, sendo
fâcultado ao ORC convocâr os licitantes remanêscêntes, na ordem de classificaçáo, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitação'
11.16.Os documentos apresentâdos pelos -Iicitantes no Credenciamento e os elemeDtos constantes
dos env€Iopês pioposta de PreÇos e DocumentaÇão que forem abêrtos, serâo retidos pêIo Preqoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DocurnêntaÇáo, ainda lacrado, do

licitante desclâssificado ou que não logrou êxito na etapa compêtitiva quê não for r:êtirado por
seu rêpresentante 1egal no prazo de 60 (sêssenta) dj-as consecutivÔs da data dê homologaçâo do

presente cêrtame, sêrá sumariarnente destruldo.

12.O.DO CRIúRIO DE àCEÍTÀBILIDÀDE DE PREçOS

12.1.Hâvendo proposta ou lance vêncedor com valor para o rêspectivo item refacionadÔ no Anexo I
- Têrmo de Rêferência - EsPêcj'ficaÇôes, na coluna código:
12.1,1.Con indicios que conduzam a uma prêsunÇão lelativa de inexequibi1j-dâde, pelo critério
definido no Art. 48, IÍ, da Lei 8.666/93, em ta1 situaÇão, nâo sendo possivê1 a imediata
confirmaÇâo, poderá ser dadâ ao licltante a oportunidade dê dêmonstlal a sua êxequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comproval a viabilidade dos preços,
conforme parânetros do mesmo Alt. 48, TI, sob pêna de desconsideiaçâo do itêm'
12.2.sa1ilnta-se que tâis ocolrências nâo dêsclassificam automaticâmente a proposta, quando for
o caso, apênas o itêm coxlêspondente.

15. O.DO CONÍRÀEO
l-5 . 1 .Apôs a homologaÇão PêIa
dentro do prazo de 05 (cinco)
o respectivo contrato, quando
pela Lei 8.666/93, Podendô o

autorj.dade superior do ORC. o adjudicatário sêrá convocado para,
dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, assilrar

for o caso, efaborado êm confomidade com âs modalidades permitidas
mesmo sofrer alteraÇões nos termos definidos pefa refêlida nolma '

13.0.DOS RECTTRSOS

13.1.DecIalado o vencedorr quafquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenÇão de recorrer, observando-se o disposto no Arit. 4o, Inciso xvlII, da Lêi 10'520/02'
13 . 2 , O acolhirnento do !êcurso importar:á a i"nvalidaçáo apenas dos atos insuscêtiveis de

aproveitamento.
t3.3.a talta dê manifêstaÇáo imediatâ e motivada do licitantê importa!á a decadência dÔ dj-Ieito
de rêcurso ê a adjudicaÇáo do objêto da licitaÇão pelo Pregoeiro ao vencedor'
13.4.Dec1didos os rêcursos, a autoridade superior do oRc fará a âdjudicâção do objêto da

licitação ao proponente vêncêdor.
13.5,o recursà sàrá dirigido à autoridadê superior do oRCr por intermédio do Plegoeiro, dêvendo

ser protocolizado o original, nos horários normais dê êxpediente das 0B:00 as 12:00 horas,
excl;sivamentê no sêguinte endeleÇoi Àv, Piêsidente João Pessoa, 4? - Cêntro Mogeino - PB.

1i! . O. DÀ HOI.{OLOGÀÇÀO E ÀD.'UDTCÀçÀO
14.1,Conchtido a fase competitiva. ordenada às plopostas apresentadas, analisâda a documentação

de habilitaÇão e observados os rêcursos polventura interpostos na forma da lêgislaÇão viqentê,
o pregoêiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no cêltamer remetêndo-o a

autoridadê superior do oRc, juntamente com os efêmêntos constitutivos do processo, necessálios
à AdjudicaÇão e HomotogaÇão da respectiva licitaÇão, quando for o caso'
14.2:À autoridadê superior do ORC poderá, no entanto, têndo em vista sêmprê a dêfesa dos

intêresses do ORC, discordar e deixa! de homologar, tôta1 ou parcialmênte, o rêsultado
apresentado peLo Pregoêiro, revogar ou conside!al nula a LicitaÇão, desdê que aplêsênte a devida
tunda.entaçat êxigida pela têgislação vj-gênte, rêsguardados os direitos dos licitantês.



15.2.Náo atêndêndo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo êsta dêntto do prazo de
validade de sua proposta, o licitante pêrdêrá todos os direitos que porventura tenha obtido como

vencedor da licitaçáo.
15.3,É permitido ao ORC, no câso do licitantê vencedor nâo comparecer para assinatura do contrato
no prazo ê condições estabelecidos, convocar os licj-tantês remanescentes, na ordem de
classificaçào e sucessivamente, pâra fazê-1o êm igual prazo do licitantê vencedor.
15.4.O cootrato quê eventualmênte venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
altêrado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entrê as
partes, nos casos previstos no Art. 65 ê será rêscindido, dê pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. 7'7, '78 e ?9, todos da Lei 8.666193; e realizado na forma dê fornêcimento parcelada.
15.5.O Contratado fica obiigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

suprêssões quê se fj.zerêm nas compras, até o respectjvo limite fixado no Àrt. 65, S 1" da Lei
8.666/93. Nênhum acréscimo ou suprêssão podêrá exceder o limite êstabelecidô, salvo as suprêssÔes
resultantês de acordo celeblado entre os contlatâôtes'

15. O.DÀS SÀlrçõES ÀD!írNISTRÀTI.\rÀS
16.1.Quen, convocado dêntro do prazo dê valj-dadê da sua proposta, nâo cel-ebraI o contrato,
deixar de entregar ou aptêsêntar documentaÇão falsa exigida pâra o celtame, ensêjar o

rêtardamênto da exêcuÇáo de seu objêto, não mantiver a proposta, falhar ôu frauda! na êxecuÇáo

do contrato, comportar-se de modo inidônêo, declarar informaÇões falsas ou comêter fraudê fisca.l,
garantido o direito à ampta defesa, ficará impedido dê fj.citar ê contratar com a Uniáo, Estados,
ói"t.ito Eêdera1 ou Municipios e, sêrá descredenciado do sistêma de cadastramento unificado de

Fornecedores STCÀE do Govêrno Eedêra1 e dê sistêmas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Federa] ou Municipios, pelo prâzo de até o5 (cinco) anos, sêm plejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominaçôês legais,
16-2.A recusa injusta em deixar de cumptir as obrigaÇões assumidas ê plêcêitos 1egaj.s, sujêitará
o Contratado, ga;antida a pr:évia dêfesa, às seguintes peoalidades previstas nos Arts. 86 e 81,

da Lei 8,666193: a - advertência; b - multa dê mora de 0,53 (zêro vilgula cinco por cento)
apticada §obre o valor do contrato por dia de atraso na entrêqa, no inicio ou na êxecuÇão do

otjêto ora contratado; c - multa de 1OE (dez por cento) sobre o valor contratado pela inêxêcuÇão

toial ou parcial do contrato; d - s imultaneamente, quafquer das penalidadês cabíveis
fundamêntadas na Lei 8.666193 e na Lei 1A.520/02,
16.3,Sê o valor da multa ou indênizaÇão devida não for lecolhido no prazo de 15 (quinzê) dias
apósacomunicaÇãoaocontratado,sêráautomaticamentedescontadodaprimeiraparcelado
pàgamento a que o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por

tento) ao mês, ou, quando for: o caso, cobrado judicialnêntê'
16.4.Após a aplicaÇáO de quaisquer das penalidadês previstas, realizar-se á comunicaÇâo êscrita
ao coniratado, e pubricado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, const;ndo o fundamento lega1 da puniÇáo, informando âinda quê o fato
sêrá registiado e pubficâdo no cadastro colrespondênte'

1?.0.D.À COMPROVÀÇÁO DE EXECUÇÃO E RECEBT}{ENTO DO OBJETO

1?.1.Executada a prêsente contrataçâo e observadas as condiÇões
pactuadas, os procedinentos e prazos para recebêr o serl objeto
iaso, à aisposiçôes dos Àrts. f3 a 76, da Lei 8'666/9:l'

de adimpfêmento das
pelo ORC obedecerão,

ôbrigaÇôes
conforme o

18. O.DO PÀGÀI.íENEO

18.1,O pagamênto sêrá rêalizado mêdiantê processo regular e êm observância às normas e

procedim;nios adotados pelo oRC, da seguinte manêira: Para ocorler no prazo de trinta dias'
contados do pe.íodo de adimplemento.
1g.2.O dêsembolso náximo ao perlodo, nâo sêrá supêrior ao valor do respêctivÔ adimplêmento. de

acordo com o cronoglana aprovado, quando for o caso' e sêmple em conformidadê cdlt a

disponibi t idade de recursos financei ros '
1g.3.Nenhum valor sêrá pago ao contratado enquanto pendênte de liquidaÇáo qualquer obrigaÇão

fj-nanceira que the for imposta, êm virtude de penalidadê ou inadimplência, a qual podeiá se!

compensada ctm o pagarnento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza'
ra,4.Nos casos dé á.rar'rt,rui" atrasos dê pagamento nos termos deste instrumênto' ê desdê que o

Contratado não teDha concorrido dê alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇáo

financei-ra, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data corrêspondênte ao

efetj-vopagamentodaparcela'osencargosmoratóriosdevidosemrazãodoatrasonopagamênto
serão calcúlados com utifizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x vP r I' ondê: EM: encargos

moratôrios; N = númêro de dias entre a àata prêvista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP:valordapalcefaaserpaga;êI:índicedêcompensaÇãofinanceira,âssimapurado:I=
(Tx ; 1OO) + 365, sendo 11 =- pàrcentual do IPCA-IBGE âcumulado nÔs últimos doze mêses ou' na

sua falta, um novo indÍce adotádo peto Goverôo Eederal que o substitua. Na-hipótesê do rêferido
indice estâbe1êej-do para a compenàção financeira venha a sêr extinto ou de qualquêr forma não

possa mais ser utifÍzado, .eri aaot"ao, em substituiÇão' o quê vj'êt a sêr determinado pela

IegisfaÇão então em vigor.

19. O. DO RE,A.]I'STÀ}'ENTO
19.1.os prêÇos contratados 5ão fixos e irreajustáveis no prazo de rxn ano'

i ó . z . o.rli.o 
- 
ao prazo dê vigência do contrato e mediânte soticitaÇão do contratado, os pxeços

poderão sôfrêr rêajuste apôi o interregno de um ano' na mêsma pÍoPorção da variaÇão veriÍicada
nô IPCÀ-IBGE acumulacto, tomando-se pJr base o mês de apresêntaÇão da respêctiva ploposta,

"*a 
1l.," iru^aarta para âs obrigações iniciadas e eoncluídas após a ocÔrrência da anuâIidade'



19.3.Nos reajustes subsequentes ão primeiro, o j-nterregno mínimo de um ano sêrá coDtado a partir
dos efeitos financeiros do últirno reajuste.
19,4.No caso de attaso ou não divulgaÇão do indice de leajustamento, o Contratante paqa!á ao
Contratado a importância calcufada pela úftima variaÇão conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondênte tão fogo sêja dj"vulgado o lndicê definitivo. Eica o Contratado obiiqado a

apresentar mêmória de cálcufo refelentê ao rêajustamento dê preÇos do valor rêmanescentê, sêmple
guê este ocolrêr.
19.5.Nas aferiÇões finais, o indice utilizado para rêajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6.Caso o indicê êstabelecido para rêajustamento venha a sêr extinto ou dê qualquer forma nâo
possa mais ser util-j-zado, sêrá adotado, em substituiÇão, o que vier â sêr detelminado pela
Iêgis1aÇáo então em vlgor.
19.?.Na ausência de prêvisão 1ega1 quanto ao indice substituto, as parte§ eIêgerão novo indice
oficial, parâ rêajustamento do preÇo do valor remanescênte, poi mêio de termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá se. realizado poi âpostilâmênto.

20. O,DÀS DTSPOSTçõES GERATS
20,1.Não sêrá devida aos proponentes pêta elaboraÇão e/ou apresentaçâo de documentaÇão rêlativa
ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão.
20.2.Nenhuma pessoa fisica, âinda quê credenciada por procuraÇáo 1ê9a1, podêrá reprêsênta! mais

de uma Li.citante.
2O-3.A presente licitaÇão somente poderá vir a seI rêvogadâ por razóes dê interêsse púbfico
decorrente dê fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em paltê. por
iIêgalidade, dê oficiô ou por provocaÇão de têrcêiros, mêdiante pârecer êscrito ê dêvidamentê
fundamentado .

2O.4.Caso as datas prêvistas para a realização dos êventos da presentê IicitaÇâo sejam dêclaradas
feriado e não havêndo Iatj-ficação da convocaÇão, ficãm trânsferidos automaticamênte para O

primeiro dia útiI subsêquente, no nêsmo 1oca1 e hora anteriormente prevlstos'
)O.S.O OnC por convêniência administrativa ou técnj-ca, se resêrva no dileito de paralisar a

qualquer tempo a execução da contrataÇáo, cientificando devidamente o Contratâdo'
zo.e'oecairadodireitodeimpugnarpêrantêooRcnostermosdopresênteinstrr,mento,aquele
quê, tendo-o aceitado sem otjeÇâo, venha a êprese tar, dêpoj-s do julgâmênto' falhas ou

irregularidades que o viciaram hipótese em quê tal comunicado náo terá efêito de lêcurso'
20.?,Nos valores apresêntados pê1os ficitantes, já devêrào estar incluídos os custos com

aquisiçáo de material, mão-de-obra utilizada, i'mpostos, eocalgos, fletes e outros quê venham a

incidir sobre os re§pectivos pleÇos.
20.8.ÀsdúvidassurgidasapósaapresentaÇáodasplopostaseoScasosomissosnêsteinstrumento,
ficarão única e êxclusivamentê sujêitos a interpletaÇâo do Pregoeiro, sendo facuLtada ao mesmo

ouaautoridadesuperiordooRC,enqualquerfasedalicitaÇâo,apromoÇáodediligêncla
destinada a esclarecêr ou a complementar a j.nstruÇão do p'ocesso'
20.9.pata diiimir controvérsias decorrentes destê cerlame, êxcfuido qualqúer outro, o folo
competente é o da Comarca de Itabaiana

Mogeiro - PB, O Fevereiro de 2022

ELAVI o EBS ON JO
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ESTÀDO DÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

CoMISSÀO PERMANENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO I - PREGÃO PRESENCI,ÀI N" OOOO3/2O22

TERMO DE RET'ERÊNCIÀ - ESPECIEICÀÇÕÊS

1.0.DO OBiTEEO

l.1,Constitui objêto desta ticitaÇão: CoNTRÂTAÇÃO DE EMPRESA PARA EORNECIMENTO DE MÀTERIÀL

ELÉTRÍCO PÀRÀ PRETEITURÀ MUNICIPAL DE MOGBIRO.

2. 0 .,rvsrrrÍcÀTrvÀ
2.1.Consider:ando as necessidades do oRC, tem o presentê termo a finafidâde dê dêfinil,
ê adequadamentê, os procedirnêntos nêcêssátios parâ viabifizar a contrataÇão em tê1a.
2,2.Ai caraclexisticas e especificações do objeto ora licitado são:

técnica

9

10
11

i3
14

1l

20

32

35
36

1

42
43
44

A9
0

QUÀNIIIDÀDEUliIDÀDEIGO
2PCT

1
2PCT
2

10UND

PCT

4
10UND

10UND
6

10UND
1

1UNDI
10

1ÜND

UNDl2
5

25

124
15

3
L6 30UND

2

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

18 10UND
19

1

4

UND

UND

1UND
2i
22 20UND
23 80MT
24 100IiT

40MT
26 2A
21

MT

200TlT

200MT
29 400MT
30 150
31 0!lT

10MT

MT

33
l'47 100

34 5CMT

10MT

100MT

11T

MT 2A
2A

38

10
39

2
41 2A

MT

MT

30MT

35UND

tlT

UND
45 A

16 2UND

UND

41 2
48 150UND

UND

UND ,]

5

: DiscnrurNlÇÁo
ABFÀÇADEIRÀ NYLON 2.5X]OO DACOÍE C/IOO

ABRAÇÀDEIRÀ NYLON 3,6X2OO PÀCOTE C/1OO

ABRÀÇÀDEIRÀ NYLON 4, 8X2OO PÀCOTE,C/1OO

ABRÀÇÀDETRA TMC 2Ol{,1

ABBAÇADEIRA TMC 2 5MM

ÀBRÂÇÀDE]RÀ TMC 32MM

ALçÀ CONECTOR PERT'. P/CABO MULTIPLEX 2AWG/]OMM

ÀLÇA CONECTOR PERF. P/CABO MULTI PLEX 2AWGl1 6MI4

ALÇA CONECTOR PERE.P/CÀBO MULTlPLEX 2ÀWG/25I'4I'1

ÀL] CATE AMPt-P IMLIPO D,LGTTAL

AI,ICATE P/ELETRICISTÀ ÚNIVERSAL "8" lOOO-V

ARMAÇÀO 2X2 GALV, PESÀDA

AEXAÇAOVISEMIPESÀDA
ARRUELÀ GÀLV. QD. 38X38 5/8 1.1/2"
BASE P/PELE
BOCAL C/RÂBICHO ENERB.

BOCAL DECORÀTIVO C/SOQ. PCRC. ATE lOCIW

BOCAL POPCELÀNA b4O

BOCAL POPCFLANÀ 827

BRAÇO P/POSTE 2,OO MTS 4 3141 GALVÀNIZÀDO A TOGO

BRAçO P/POSTE 2,50 MTS 4 3I'['í GÀI,VANIZÀDO A EOGO

BBÀÇO P/POSTÉ 3,0 MTS 43MM GÀLVANIZÀDO A FOGO

eFÀÇo pôlts GÀLVANIzÀDo 1MT 3/4
CABO 1KV 6, 0 0lO'I

CsBO IKV 10, OOMM

CABO V ] 6, OOMM

caBo IK./ ? 5, 0 01"8,4

CABO FLEX 6, OOMM 75OV

CÀBO FLEX. 1,5OTN'! ]5OV CLASSE 4 VM. ]5,54
CABO l'Ex. 2, c0ltr'1 _L'0v CLASSE 4 AM -lÀ
CÀBO ELEX. 4,OOMM ]5OV CLÀSSE 4 PT 284

CÀBO MUiTIPLEX 1XlX1OI!O4
.ABO MU' TT PI ÉX ]X]II6MM
CABO I9ULIIPLt.X 4X II,6I"o4
cÀBo MUI,TTPLEX 4X1X25lOÍ
CABO PP 2X10,001'11{ ,50v
CABO PP ^X I , 5I4M 5OV

cÀBo PP 2X2, 50MM l50V
CABO PP 2X4, 00lo'1 l50v
CABO PP 2X6,00M14 750V

CABO PP 4/4,001'4M 750v

CABO PP 4X6, OOMM ]5OV

cÀBo PP 3X1, 5)'n{ l50V
CA LXA 4Á2 SOBPEPOP

CA]XÀ DE ILUMINÀÇÃO PUBLICÀ 2X6OA ESTRUTÚRÀ PVC

CÀIXÀ DE INS P. P/ÀTERRÂMENTO

CAIXÀ MEDIÇÃO MONOF'ASICÀ

.Al xA vEDl ÇÀo iPTFAsl_A
CA]XÀ P\C DE EMBL ITP 4X2 AT4

CA]XÀ PVC DE EMBUTIR 4X4 ÀM



51 À ÀDESIVA 1OX2O BRÀNCÀ UND

52 À ADESIVÀ 2 OX2O BR UND

2AO

50

53 À ÀDESTVA 3 OX3O BR UND 50

54 CANÀLET À ADESIVA 5OX5O BR UND 50

55 INTO DE SEGURÂNÇÀ P/ EIETRÍCISTA ÀBDOMINÀ], UND 4

INTO DE SEGURÀNÇÀ P/ ELETRICISTA PÀRAQUEDISTA UN' 4

a1 CUNHA AMPÀC VERM TIPO IÍI UND 500

58 TOR CUNHA ÀMPÀCT I1 AZUL UND

59 TOR CUNHÀ ÀMPÀCT II VERDE UND

TOR DE PEREUR. CDP 95 UND

TOR DE PERFUR.16 ?O CDP 70 UND

62 ECTOR DUPIO DE ÀTERR. GTDU UND

6: ÀCTOR MONO!'ASlC o UND

64 ÀCTOR TRlFÀSICO UND

PÀRÀLEÍ,O 2X1. 5OMM BR UND

66 PARÀLELO 2X2, sOMM BR JND

PARÀLELO 2X4, O O!,A4BR ÜND

68 1S.]. TRI F. CAIXA 15OA UND

69 ]SJ. TRIr'. CAÍXA 25OA UND

70 ISJ. TRÍF. DIN CURVÀ C 1OOA UND

SJ. TRIE. DÍN CURVÀ C 324 UND

ISJ. TRIF. DIN CURVA C 4OA UND

IS.'. TR]E. DIN CURVÀ C 50À UND

l4 ISJ. TRIF. DlN CURVÀ C 6 3À UND

S.]. TRTE. DIN CURVA C 7OA UND

16 ISJ.MONOF.DIN CRUVÀ C 5 UND

500
50
100

1204
100

2D

1000
1000

500
2

1

2

2A
2A

20

2A

1

DISJ.MONOF.D]N CURVÀ C 16À ÜND 50

ISJ.MONOF. DIN CURVA C 2OA UND

'79 TSJ.MONOT. DIN CURYÀ C 25A UND

80 ISJ.MONOE.DIN CURVÀ C 324 ÚND

81 DISJ.MONOT.DIN CURVA C 4OA UND

ISJ.MONOT. DIN CURVA C 1OÀ UND

TRODUTO PVC ROSCA 1'' 3MT UND

84 TRODUTO PVC ROSCÀ 1.1/2" 3MT UND

85 I,ETRODUTO PVC ROSCÀ 1.1/ 4 " 3MT UND

PVC ROSCA 3/4' ]MT UND

sor-DÀvEL 20MM 1/2', ' C /3MT XRONÀ UND8l
88 SOLDAVEL 25MM 3/4 " C /3MT KRONA ÚND

soLDÀvEL 32MM 3/4 " UND
89
90 TRODUTO SOLDÀVEL 5OMM 3/4" UND

SCADA EXTENSIVÀ EM FIBBÀ 3.90X6. 60 UND
91
92 SCADÀ EXTENSIVA EM EIBBA 4. 2AX1 .2 UND

DE AÇO PARÀ FÍTA UND
93
94 A DE AÇO PARÀ POSTE MT

lOMTS UND
95 TA DE AUTA

96 TÀI . 2OMT IMPERIÀL ÚND

UND

UND

50
50

50
80

100
100
100
100
100
100
100
100

2

2

250
300

40

200
200
200

ÚND 40

],OBO ESEERICO TRÀNSP ÀRENTE 15X28 UND
100
101 TE DE TERRA 5 /8 L, OMT

UND

DE TERXA 5/8 1,sOMT UND

DE TERRÀ 5/8 2,OO MT UND

TE DE TERRÃ 5/8 2 4OMT 'J}iD
ÜND1 TEC SIST. X BR
UND

106 , 2 TEC SIST. X BR

107 INT. 3 TEC SIST. X BR UND

INT.]. TÊC+TOM.2P+T1OÀ SIST. X BR UND
108
109 NTERRUPTOR DE 1 SEÇÂO C/ TOMADA UND

NTERRUPTOR DE 2 C/ TOMÀDÀ UND
110
111 NTERRUPTOR SIMPI,ES 1 SEÇÃO UND

SOL. DE RO],D. PORC. 6 16 UND
112

ADÀ ELÊT, 4 5l,I ÀEP BR UND
113

UND
PADA LED BULBO 2OW

LED BULBO 3OW
UND

LED BUI,BO 4ÔW
UND

ÀDÀ
UND

11 ÀDÀ LED BULBO 5OW
UND

118 ADÀ LED BULDO 12VI
UND

40

50
50
50
50

250
254
250
250
300
300
300

5U

60
200

4000
500
100
200

2000

LED BULDO 9W
UND

TUBULÀR DE LED O9W
UND

LED 18W UND
722 ÀDA TUBULAR DE

ADA VAPOR MET. ]{P 1T 10 0r, UN
123

UND
124 ADÀ VAPOR MET. HPIT 2 .00014 380v

2 5 0w coM BÀSE E 1 0 UND
725 VÀPOR METÀL I co

UND
726

100
200
240

10
10
50

500
100

56

60
61

1l
12
'73

65

6l

'11

t8

82
83

86

91

99

ÍTA ISOL. 20MT SCOTCH 33+

9g TÀ ISOL. CLÀSSE À 2OMT

O ESEERICO LEITOSO 15X28

742
103
104
105

114
115
t16

119
0

l
12
L2

LED BULDO 15W

INÀRIÀ DE TIBBÀ PÀRÀ POSTE

721 NÀR1À LED EMB/SOB 18I'{
UND



128
L29
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
147
742
t43
t-44
145
la6
141
148
149
150
151
152
153
154
155
156
151
158
159
160
161

LUMINARIÀ LED EMB/SOB 2 4Ti

],t]MTNARIÀ LED SLIM 18 /2OI.I

LUIIINARIA LXD SLIM 36l4OW
LUMINÀRIA LED SLIM ]2W 2.4OCM
I I]M]NÀRIÀ P/POS]E ILD IOOW O.OOO 

-UI4t,\S
I IJM1NÀRIA P/POSTE I ED I 5OW ] '. 5OO LI YENS

I LIMINARIÀ P POSTE LED 2OOW ] 8 . OOO LL VFNS

I,I]MINÀRIÀ P/POSTE LED 24OW 24. OOO LUMENS

LUMINARIÀ P/POSTE LED 5OW 4,550 LU}JENS

LUMINARIÀ PUBLICÀ ALUMINIO ABERTÀ BOCAL E 2?

LUM'\APIA PUBITCA ALUMINIO ABFPTA BO'A] E 40

LUMINARIA TÀRTÀRUGA EM PVC

LUMINÀRIÀ TFÀTÀF.UGÀ LED

LUVA DE COBERT. EM PELICA 36 CM

IUVê ISOLA\-F P/ f LE I RICI STA 2.5OOV

LUVA PVC ROSCÀ 3/4
I,UVA PVC ROSCÀ "1i,
IUVA PVC ROSCA 1. , /2' '

LUVA PVC ROSCÀ 1.1/4' '

MÀNGUETRÀ LED

MÀOU]NÀ DE EITÀ DE POSTE(TIPO EUSIMEC)

PÀRÀE. GÀLV. 7/2XTO I2X25DI4M

PABÀE. GALV. 1/ 2X 10 12X350104

PÀRÀE. GÀLV. 1/2X8 12X2 00la.{

PLÀCÀ CEGÀ 4X2 BR

PLÀCÀ CEGÀ 4X4 BR

P],I'G C/ TRES PINOS P/ COMPUTADOR

PRO'LIOP ALLM C/IAT. CPAPA ]O]OW PQ

PROJETOR ÀLUI4.C/!ÀT. CHAPÂ 2.'OOOW E 40

PROJETOR ÀLUM.C/LÀT. CHÀPA 4OOI'{ E 40

QUADRO DISJT. PVC PÀRÀ 3/4 DISJ DIN.

QUADPO DTS'T. PVC PARÀ 6 8 DISJ DTN'

QI]ADRÔ DIST. PVC PÀRÀ 12116 DISJ. DlN

OUÀDRO DIST.EMB 18 MOD. DIN C/BÀRBÂ-TIENTO TRIE

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

100
100
100
100
100
100
100
2 0,ol

2 00,
100
i00

A

6

100
100

50
50

2400
2

150
100.
100i
250
200

10,
10
10
10

100

UND

UND

UND

UND

PAR

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

1OOÀ METAÍ,

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

10
10
40

3. O.OBRIEÀÇõES DO CONTRÀTÀDO

3.l.Responsabltizar-sê por todos os ônus e obrigações concelnêntes à Iêgislaçâo fiscal, civif,
tributá;ia ê trabalhista, bem como por todas as despesas e compromj.ssos assumidos, a qualquêr

titulo,perantesêusfornecedoresouterceirosemrazãodaexecuçáodoobjetocontlatado.
3.2.Substitui!, arcando com as despesas decorrêntes, os materiais ou serviÇos quê apresêntarem
arterações, dete!ioraÇões, imperfeições ou qualsquer irregufaridades discrepantês às êxigências
do instrumento de ajuste pactuado, aindâ que constâtados após o recebimênto ê/ou pagramênto.

3.3.Nâo transfetir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contlataÇão, salvo medlantê prévia
e expressa autorizaÇão do contratantê.
3.4.üantet, durante a vigência do contrato ou outtos j.Dstrumentos hábêis, em compatibi.l.idade
comaSobrigaçõesassrrmidas,todasascondiçõêsdehabilitaçãoêqua-IificaÇãoexigidasno
lespectivo pioa"""o licitatório, apresêntando ao Contratante os documentos nêcessários, sempre

que solicitado.j.S.n^lti. Nota EiscaL correspondentê à sede ou filia1 da empresa quê aprêsêntou a dôc.mêntaÇão

na fasê de habilitaÇão '
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigênte, ênquadrando-

sêr rigorosamentê, aentlá do§ preceitos l'êgais, norma§ e especificaÇôes técnicas
correspondentes .

.I.O.DO CRIúRÍO DE ÀCEITÂBTLIDÀDE DE PREçOS

4.1-.Havendo proposta ou fance vencêdor com valor para o rêspêctivo itêm relacj'onado acima' na

coluna código:
4.1,1.Com indiciôs que conduzan ê uma p.esunçáo reLativa dê inexêquibi l idade, peto critério
deflnido no Àrt. 48, II, da Lêi 8-666/93, en ta1 situaÇão, não sendo possivêl a imediata

confirmaÇão,podeláserdadaaoficitantêaoportunidadededemonstrarasuaexequibi-Iidade,
sendo-Ihefacuftadooprazode03(três)dia§úteisparacomprovaraviabilidadedospreÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, TI, sob pena de desconsideraÇão do item'
4.2.Sa1ienta-§e que tais ocolrências náo desclassificarn automaticamente a proposta, quaodo fo'
o caso, apenas o item correspondente.
4,3.os lances verbais se!âo efetuados em unidadê monêtária nacional'

5. 0.rlÍoDEt.o DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo dê proposta de prêços

podendt o licitante apresêntar â sua prÔposta no próprio modefo fornecido'
àevidamente prêenchido, conforme faculta o instrumento convocatólio - Anexo 01

GILVAN EERREIRA DE L]MÀ
SECRETÁRIO

correspoodente,
desde que sêj a



ESTÀDO DÀ
PREFEÍTURÀ MI'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMTSSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REFEÚNCIÀ - PROPOSTÀ

PRF,GÃO PRESENCIÀL N" OOOO3/2022

PROPOSTÀ

NET.: PREGÀO PRESENCIÀI, NO OOOO3,/2022

oBJETo: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARA FORNEC]MENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARÀ PREEEITURÀ MUNICIPÀL

DE MOGEIRO.

PROPONENTE :

Pr:ezados Senhorês,

Nos temos da licitaÇão em epíqrafê, apresentamos p.oposta conforme abaixo:

13

15
16 C/RÀBICHO ENERB.

19
2A

28
29

35

3

3

4

5

6
,7

I

22

:ODIGO DI SCRI}TINÀÇÀO

RÂ NYLON 2,5X3OO PÀCOTE C/].OO PCT 2

BÀ NYLON 3,6X2OO PACOTE C/1OO PCT 2

2

10
T(À NY PÀCOTE C/ 1OO

BÀ TMC 2 OMM

TMC 2 5r..0..r

TMC 32MM

CONECTOR PERE. P/CABO MULTI
ÀwG/ 1oMM

CONECTOR PERF, P/CABO MU!T1
AWG / 16MM

PCT

UND

UXD 100
100UND

UND 100

UND 10 0

9 CONECTOR PERT. P/CABO
/25vtu

MULTI

1C ÍCÀTE ÀMPERIMETRO DIGITAL

UND 100

UND 4

1511 CÀTE P/ELETRIC]STÀ UNIVERSAL
1000v

UND

50L2 ARMAÇAO 2X2 GÀLV. PESADA UND

V I SEMI PESADÀ

14 GALV. OD .38x38 s/ I 1.1/2' '

UND 5C

UND 250
UND 1200
UND 300

1l DECOBÀTÍVO C/SOO. PORC. ÀTE 1 OW UND

1 PORCELANÀ E4O UND

PORCELANÀ E2] UND

O P/POSTE 2,OO I,1TS 43MM GÀLVÀN]ZÀDO UI]N

21 RÀÇO P/POSTE 2, O MTS 43MM GÀLVANIZADO UND

P/POSTE 3,0 MTS 43MM GATVANIZÀDO UND

300
204

1000
40

40

40

POSTE GÀI,VÀNIZÀDO 1MT 3/423 UND 200

24 1KV 6, 0 oM}r MT 800

1Kv 10,00MM UT 1000

26 CABO 1KV 16, 0 0Mr.I MT 400

21 o 1KV 25, ooMM 240

FLEX 6,00MM ?50V MT 2000

CABO FLEX. 1,501.1M l50V CLÀSSE 4 !1'1. 15,5À MT 2000

30 CABO FLEX. 2/5 OMM 75OV C\,ÀSSE 4 À).1 21A MT 4000

31 FLEX 0 1 5 0v C1-ÀS

32 MULTIPLEX 1X1X1OMI1

MULTIPLEX 1X1X16MM

34 MULT]PLEX x1

S E 4 PT 2 8A MT 1500
1000

MT

MT

1000
1000

CABO MULTIPLEX 4X1X25MM MT

TlT

MT

500
100

1000
_-16 PP LO, 00MM 750V

1 PP 2X1, 5MM ?50V
OPP , 50MM 750v MT 800

204CABO PP 2X4, 00I'1M 750V MT39

MÀRCÀ/}íODEI,O UNIDÀDE QUàNTIDÀDE PREÇO I'NIT. PREÇO TOTÀ1



40 cÀBo PP 2X6,00MM 750V MT

a7 icABo PP 4X4.00MM 750V MT 200

PP 4X6, OOMM 75OV

PP 3X1. 5MI1 750V
44 xÀ 4x2 SoBREPOR

MT 200
MT 300

350

CAIXÀ DE ILWINÀÇÀO
ESTRUIÚRÂ PVC

PUBIICA 2X6AA UND

CAIXÀ DE INSP. P/ÀTERRÀI,]ENTO UND 40

MEDÍÇÃO MONOFASlCÀ UND 20

MEDI TRIFASICÀ UND 2A

49 PVC DE EMBUTIR 4X2 ÀM UND 1500

50 IXÀ PVC DE EMBUTIR 4X4 ÀM UND 400

51 A ADESIVÀ 1OX2O BRÀNCA

A ÀDES]VÀ 2 OX2O BR

UND 2AA

UND 50

À ADESÍVÀ 3OX3O BR UNI

4
À ÀDESIVÀ 5OX5O BR UND

INTO DE SEGURÂNÇÀ P/ ELETRICIST
DOMINÀL

UND

DE SEGURÀNÇA P/ EIEIRICIST
PÀRÀOUEDlSTÀ

ECTOR CUNHA ÀMPAC VERI,Í TÍPO III
58 ECTOR CUNHÀ ÀMPÀCT II ÀZUI,

UND I

UND s00
UND 500

59 CONÉCT OR CUNHA ÀMPÀCT ]Í VERDE ÍINI) 500

60 DE PERFUR. CDP 95 UND 10

DE PERFUR.16 ?O CDP 70 UND 120

62 ONECTOR DUPLO DE ÀTERR. GTDU UND 10

63 MONOEASlCO

64 TRI EÀSICO

UND 2A

20UND

65 PÀRÀLELO 2X1,5OM}I BR

PARÀ],ELO 2X2,5OMM BR

PARÀLELO 2X4, OOMMBR

ISJ. TRIF. CÀ]XÀ 15OA

69 IS.T. TRI F. CAÍXA 250A

70 ISJ TRIF. DIN CURVÀ C lOOÀ

SJ. TRIE. DIN CURVÀ C 32À

12 SJ. TÀ]F. DIN CURVÀ C 40À

73 ISJ. TRIF. DIN CURVÀ C 50À

UND 1000
UND 1000

UND 500
UND 2

I]N 
')

2

UND

UND 2

UND 20

UND 2D

2A
14 ]SJ. TRIE. DIN CURVA C 63À

ISJ. TRIE. DIN CURVA C l0À
16 SJ.MONOE. DIN CRÚVÀ C 50A

ISJ.MONOE. DlN CURVÀ C 16À11
l8 J,MONOF.DIN CURVA C 2OA
'19 SJ. MONOE. DIN CURVA C 5À

J.MONOE.DIN CURVÀ C 32À80 S

81 ISJ.MONOF.DIN CURVÀ C 40À

lSJ,MONOT.DlN CURVA C 1OA

83 LET RODUTO PVC ROS CÀ 1 3 tlT

LETRODUTO PVC ROScA 1.1/2'. ' 3MT

UND

UND 20
UND 1C

UND 50
50UND

UND 50

UND

50
80

10
1

UND

UND

UND

UND

ETRODÚTO PVC ROSCA ]"1 /4,' 3MT UND 100

UND 100

SOLDÀVEL 2

/3MT KRONA

RODUTO SOLDAVEL 25fi4 3/4"
/3MT KRONA

soÍ,DÀvEL 32MM 3/4"
ÉTRODUTO SOLDAVEL 5 OI,ÍM

S IV Eu FI BBÀ 3 9 0x 6 6091 CADÀ EXTEN

UND 10

UND 10

1CUND

UND 10

UND

92 SCADA EXTENSIVA EM FI BRÀ 4. 2A

HO DE ÀÇO PÀBÂ FITA93
TA DE ÀÇO PARA POSTE94

95 A DE AUTA FUSÃO lOMTS

UND 2

UND 250
!17 30

UND 1

96 TÀ ISOL. 2OMT IMPERIÀL
EITA I§OL. 2 MT SCOTCH 33+91

98 ÍTA ÍSOL. CLÀSSE A 2OMT

ESEERICO LEITOSO 15X2899
ESEERICO TFÀNSPARENTE 15X 2A100

TE DE TERRÀ 5/8 1, OOMTr01
TE DE TERRÂ 5/8 1,sOMT102

103 TE DE TERRÀ 5/8 2,0 MT

DE TERRÀ 5/8 2, 0)17

NT. 1 TEC S1ST. X BR105
106 2 TEC SIST. X BR

INT. 3 TEC STST. X BR101
108 1 NT 1 +TOM 2 P +T1 0 S I S 'I x BR

109 INTERRU PTOR DE 1SEÇÁO C/ TOMADA

C/ TOMADA110 NTERRUPTOR DE 2
111 NTERRUPTOR SIMPLES 1

UND 2AA

UND 2

UND 2AA

UND

UND

40
t

UND

UND

UND

UND

5

5

5!
UND

UND

254
25

UND 25

UND 25

UND 30

UND 30
UND

42

43

45

46
41

48

52
53
54

5l

61

66
6l
68

r1

15

82

84

85
86 PVC ROSCÀ 3/4' ' 3MT

8l

88

89
90

104



1t2 ISOL. DE ROLD.PORC. 76X76 UND 50

113
114

ADÀ EIET. 45W ÀEP BR UND

ÀDA Í,ED BULBO 2OW UNI]

ADA LED BULBO 3OW UND

6C

200

115 4000

116 ],ÀMPADÀ LED BULBO 4OW u!l 500

117 LÀ.I'JPÀDÀ LED BULBO 5OW UND 100

118 LAMPADÀ LED BULDO 12Vü UND 240

119 ],ÀMPADÀ LED BULDO 15W UND 2000

720
121

LAMPÀDÀ I,ED BULDO 9W UI;D r0c
I,AMPADA TUBULÀR DE LED OgIi UNI] 200

122 LAMPÀDA TUBULAR DE LED 18W UND 2AA

123 LÀMPADA VAPOR MET, HPIT 1OOOW UND 10

124 Í AMPADÀ VAPOR MET. HPIT 2.OOOW 38OV UND 10

METALICO 25OW COM BASE E-40],AMPÀDÀ VAPOR UND 50
s00726 I-UMINÀRIA DE FÍBRÀ PARÀ POSTE UND

121 LUMINÀRIA LED EMB/SOB lBIi UND 100
UND 100128 UMINÀRIÀ I,ED EMB/SOB 4W

UMINÀRIA ],ED SLIM 18 / 2Aw

UMINARIA IED SLIM 40w

UMINÀRIÀ LED SI,IM 72TI 2.4OCM
P/POSTE lED 100W 9. OO LUMENS

UND 100129
UND 100
!-ii D 100
UND 100

133
114

LUMINARIÀ P/POSTE LED 150W 13. 5OO LUMENS

00w 18.000LUMINARIA P/POSTE ],ED 2 LUMENS

UND 100
UND 100

INÀRIA P/POSTE LED 24OI{ 24.OOO LUMENS UND 100

NÀRIA P/POSTE LED 50Íí 4,550 LUMENS UND 100

137 UMINARIA PUBLICA ÀIUMINIO ABERTÀ

21

UND 200

UND 2AA

139 UMÍNÀRIÀ TÀRTÀRUGÀ EM PVC

140 INÀRIÀ TBÀTÀRUGÀ LED

141 À DE COBERT. EM PELICA 36 CM

UND 100

UND 100

UND A

142 À ISOLANTE P/ELETRIClSTÀ 2.5 OO PAR 6

UVA PVC ROSCA 3/4
uvA PvC ROSCÀ "1"
uvÀ Pvc RoscÀ 1.1/2 r I

PVC ROSCA 1.1/4' '
EIRÀ LED

UND 10

UND 100

145 UND 50
50UNDr46

UND 2000L41
MAQUINA DE rITA DE POSTE (TlPO EUS]MEC)

PARÀE. GAIV. 1/2X10 1 2X2 5 0MM

PARAI'. GALV. 1/2X10 12X35oMM

UND 2

149 UND 150
100UND

UND r00
UND 2

UND 2 0

UND 1

UND 1

UND 1

UND I
UND

1UND

UND

UND 4

150
151 ARAF. GALV. 1 x8 12X200MM

CÉGA 4X2 BR

CEGA 4X4 BR

],UG C/ TRXS PINOS P / COMPUTÀDOR

ÀLUM C/],AT. CHÀPA lOOOW PQ

156 PRO.IETOR ÀLUM. C/LÀT. CHÀP 2 c 0 0 0 I,J E 4 0

151 OR ALUM.C/LÀT. CITAPA 40 0wE40
DISJT. PVC PÀXA 3 /4 DIS,] DIN.58

ÀDRO DISJT. PVC PARÂ 6/ 8 DISJ DIN.

160 DIST. PVC PARÀ 12116 DIS.]. DIN

161 QUADRO Dl ST. EMB 1 8 MOD. DIN C/BARRAMENTO
.IR IF. 1OOA METAL

t25

130
131
t32

135
136

138 I'MINARIA PUBLICÀ ALUMINÍO ABERTA

4A

143
144

148

153
154
155

VÀLOR TOTAL DA PROPOSTA - R§

PRÀZO - Ítem 5. 0:

PAGAMENTO - ltem 18'0:
VATIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

de de

CNPJ

Responsáve f
I I



À}IEXO II - PNEGÃO PRESENCIAI 11. OOOO3/2O22

MODELOS DE DECLABÃÇÔES

REE.: PREGÃO PRESENCÍAL N. AAOO3/2022
PREFEITUR.A MUNICIPAL DÊ MOGEIRO

ESTÀDO DÀ
PREFEITUI{à MUNICIPÀI, DE I'{OGEÍRO

coMrssÀo PERMANENTE DE LÍcrrÀÇÂo

EOLHA O 1/02

aceitar todas as c1áusulas do
nele êstipuladas '

1.0 . DECLARÂÇÃo de cumprimento do disposto no Àrt. 7Ô, Inciso xxxIII, da cF - Art. 2.7, Íl]clso
v, da Lei 8.666/93.

O proponênte acima qualificado, sob penas dâ Lei ê em acatanento ao disposto no art' 70 inciso
xxxrri au constltuiçâo Eederal, Lei t.854, de 27 de outubro dê 1999, declêra não possuir em sêu

quadrodêpessoal,funcionáriosmenoresdedêzoitoanosemtlabalhonotulno,pêriqGoou
insalubre a ,ratn 

^ar'rora" 
de dezessêj-s anos, êm qualquer trabafho; podendo êxistir meoores' a

partir de quatorze anos, nâ condiÇão dê aprêndiz na forma da ]êgisIaÇão vigente'

2.0 - DEcIÃRÀÇÃo de superveniência de fâto impeditivo no que diz respeito a participaÇão na

licitação.

conforme exigência contida na Lei 8.666,/93, Art, 32, §2o, o ploponentê acina qualificadÔ, declara
náohavel,atéapresentedata.fatoimpeditivonoquêdj-zrespeitoàhabi}itação/participaÇáo
na presente Licitação, não se encontlanáo em concordata ou estado falimentar' êstándo ciente da

obriqatoriedade dê i-nformar ocorrêDcias poster:iores. Re§salta, ainda, não estar sofrendo

pur,.íidud" de dêclaraÇão dê idoneidade no â[üito da administraÇâo Fedêra]', Estadual, Municipaf

àu do Dj-strito Pedê!a1, arcaDdo civil e crininalmente pela prêsente afirmaÇáo'

PROPONENTE
CNPJ

3.0 - DECLARÀÇÁo de
convocatôrio,

submeter-se a todas as cláusulas e condiÇões do colrespondêntê instrumento

O proponênte acima qualificado dêclala ter conhecimênto ê

r""paati.ro instrumento convocatório e submeter-se as condiÇõês

Local ê Datâ.

NOME /AS S ÍNÀTURÀ/ CARGO

Rêprêsentante 1egaI do proponente '

OBSERVAÇÃO:
iã-ãiô'úiÀço"s DEvERÃo sER ELÀBoRADÀS EM pÀpEL TIMBRADo Do LrclrANTE, QUANDO EoR o cAso.



REE.: PREGÃO PRESENClÀ], N" OOOO3/2A22
PRETEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE :

CN PJ:

4.0 DECLARÀÇÃO de elaboraçáo indêpendentê dê proposta.

(identificaÇão compfêta do rêpresêntante do licitante),
constj.tuido de (identif-icaÇáo completa do Iicitante ou do
(licitantê/consórcio), para fins do disposto no item 7'5'1'
OOOO3/2022, declara, sob a§ penas dâ fei, êm especial o alt
quê :

c) que não tentou, por qualquêr meio o
outro palticipantê potêncial ou de fâto
ou não da referida licitaÇão;

ÊaLHA 02 / A2

como reprêsentante devidamênte
consórc io ) , doravante dênominado

do Edital do Pregão Presencial no

. 299 do código Pênal Brâsileiro.

a)apropostaapresentadaparaparticipardoPregãoPresencial^.aaaa3/2022foielaboradadê
manêira indêpendente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte'
direta o indiretamente, informado, discutido ou recêbido de qualquei outro participante potencial
oudefatodoPregãoPrêsencialnoOOOO3/2A22,porqua1quêrme-ioÔuporgualquerpêssoa;

b)aintenÇãodeapresentarapropostaelaboradaparapalticipaldoP]:êgãoPresencialno
OOOO3/2022 não foi j.nformada, disàutida ou rêcêbida dê qualquer outro participante potência1 ou

dê fato do p.egão Prêsencial n' 0ooo3,/2022, por qualquer meio ou po! qualquer pessoa;

u por qualquer pessoa, infl-uir na decisâo dê quafquer
do Pregão PresêDcia1 o" OOOO3/2022 quanto a participar:

d) que o conteúdo da proposta apresêntada
não se!á, no todo ou êm paltê, dirêta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeto da rêferida licitaÇão;

para participar do Pregão Presencial n" 0Aaa3/2022
indiretamênte, comunicado ou discutido com qualquer
Preqão Presencial n' 00003/2022 antes da adjudicaÇâo

e) que o conteúdo da ploposta apresentada para participação do Pregão Presencial n" OOOO3/2022

não foi, no todo ou em partê; direta ou indiretamente, discutido ou recêbido de qualquêr

intêgrante da Prefêitura Municipal de Mogeiro antes da abêrtura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciênte do teor e da extênsáo desta declâraÇeo e que detém plenos poderes

ê inf oImêÇões Parâ firmá-14'

Local ê Datâ.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÔES DEVERÂO SÉR ELÀBORÀDAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO ],ICITANTE, OUANDO FOR O CASO'

NOME ,/ AS S I NAT I RÀ / CARGO

Rêpresêntantê lega1 do proponentê



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITUR,À MUNICTPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENIE DE LICITÀÇÀO

ÀIIEXO IIÍ - PBEGÁO PRESE!{C!AI, N" OOOO3/2022

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HÂBILITÀÇÃO

REE.: PREGÀO PRESENCIÀL N. OOOO3,/2022
PREFEITURÀ MUNICTPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DEcLÀRÀÇÃo DE REGÚLÀRTDADE para habilitação previsto no Art' 4Ô' lnciso vÍr' da Lêi
1A -s20 /02 .

o proponente acima quatificado, declara, em conformidade com o disposto no Alt' 40' Inciso VII'
da'Lei 10.520l02, que está apto a cumprir plenamente todo§ os requisitos de habilitaÇão exigidos
no respectivo instnmênto convocâtório que rege o certâme acima indicado'

Local e Data

NOME/AS SINATURA/CARGO
Representante lega1 do proponênte '

OBSERVAÇÃO:
ío"àljG"çao DEVERÁ SER ELABOBADA EM pApEL TIMBRÀDo DO LTCTTANTE' ouANDo EOR O CASO,



-,
\-'
RI

'É'

ÀNExo rv - pnecÁo pREsENctAr lr" 00003,/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

PRxcÁo PRrsENcrÀr N" oooo3/2022
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N' PP OOOO3/2022

COIÍIRATO N": ..../...-CPL

TERMO DE CONTRÀTO

ESTÀDO DÀ BÀ
PREEE IEI'B,À MUNICIPÀI DE MOGEIRO

covrssÂo PERMÀNENTE oe r,rcrtaçÂo

OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPAI, DE

PARÀ TORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINÀDO NESTEMOGEIRO E
TNSTRT]MENTO NA F'ORMÀ ABA1XO:

pelo prêsente instrumento de contlato. de um lado Prêfeitura Municipal dê Mogeiro _ Av.
presidente .Ioão Pessoa, 4? - centro - Mogeiio - PB, CNPJ no 08,866.501/0001-67r nêste ato
representada pêlo prêfeito Àntonio ,Iosé Ferrêira, Brasifei!o, Solteiro, Empresario, residente e

rtômiciliâdo na sitio Pintâdo de cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE n" 840.199.644-91,
cartêira de ldentidade n. 3360118 SSPPÃ, doravantê sj.nplêsmentê CoNTRÀTANTE, e dÔ outro lado

.., CNPJ no .'''"''', neste ato replesêntado
pôr .,,. r:esidente e domiciliado Ítâ .-..r
CPF nÔ . carteira de rdentidade
as partes contlatantes assinar o presêntê
sêguintes:

Do ..,,, doravante sinple§mente CONTRATADÔ, decidiram
contrato, o qual sê regerá pelas c1áusulas e condiÇões

cr,iÁusur.a pRrltErRA - Dos EUNDÀüENÍos:
Este contrato decorrê da licitaÇão modalidade Pregão Presencial n' 00003/2022, plocessada nos

termos da Lei Eêdera1 n. 10.520, de 17 de Julho dê 2002 e subsidiariâmente a Lei Eêdêral no

8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Complement at n" 123, de 14 de DêzeÍibro de 2006; Decreto
Municipal n. 016, de 10 de Noverüro de 2006i ê legislaÇão pertioente, considêradas as altefaÇóes
postêliôrês das refexidas normas.

crÁusu,e sEcIrNDÀ - Do oBJETo:
O presentê contrato têm por obieto: CONTRÀTAÇÀO DE EMPRESA PÀRÀ EORNECIMENTO DE MATIIRÍÀL ELÉTRICO

PARÀ PREFEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO.

O fornecimento deverá §er exêcutado ligorosameotê dê
instrumênto, proposta aprêsentada, espêcificaÇões
licitaÇão nodalidade Pregâo Presencial ^" 

O0AA3/2022
esses que ficam fazendo partes integrantes do presênte
sêrá reafizado na forma parcêIêda'

cuiusul,À TERCETRÀ - Do vÀroR E PREços:
O valor total dêste contrato, a base do prêço proposto,

acordo com as condiçóes êxplessas nestê
técnicas corrêspondentes, processo de
e instruÇÕês do Contratantê, documêntos
contrato, indepêndênte dê transcrição; ê

crÁusutÂ euÀRTÀ - Do REÀ.lugrÀlÍE!{ro EM sENTrDo EgrRrro:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prázo de um ano'
oentro do prazo de vigência do contrato e mêdiaotê solicitação do Contratado, os preços poderão

sofrer realuste após o lnterr:ê,no dê um ano, na mêsma proporção da variação verificada no IPSA-

IBGEacrrmulado,tomando-seporbaseomêsdeaprêSentaçãodâIespêctivaproposta,êxcltlsivamente
para as obrigaçôês iniciadas ê concluídas após a ocorrência da anualidadê'
NosreajustessubsequentesaoprirAeiro,ointê'regnominimodeumanosêrácontadoâpartirdos
efeitos financêiros do último reaiuste.
No caso de atraso ou nao divulgaçãá do indice de rêaiustanento, o contratante pagará ao contlatado
a importância calcufada pela úitirna variaÇão conhecida, fiquidando a diferenÇa corrêspondente
tao iogo sêja divulgado o indice definitivo' Fica o Contlatado obrigado a aprêsentar mêmória de

cá1cu1á refàrentê ao têajustamento dê prêÇos do valor lemanêscente, sêmprê quê êste ocorrer'
Nas aferiÇões finais, o indicê utilizaào para reajuste será, obligatolj.amentê, o definitivo'
Caso o indice êstabêlecido para reajustamento venha a sêr extinto ou dê quafquêr forma não possa

mais sêr utilizado, será adotado, em substituiçáo, o que vier a sêr detêrminado pê1a legislação
êntáo em vigor.
llaausência'deprevisãolêgalquantoaoindicesubstituto'asparteselegêrãonovoindice
oficial, para reaiustamê.rao ão pi"ço do valor rêmanescente' por meio de termo aditivo'
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento'



crÁusu,À Qur!ÍrÀ - DÀ DorÀqÃo:
As dêspesas corrêráo por conta da sêquintê dotaÇão, constantê do orÇêmento vigente:
Recursàs próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2A27 02.010 GABINETE Do PREFEITO

02.020 sEc DE ÀDMÍNTSTRÀÇÀo E PLÀNEJÂMENTo 02.030 sEc. DE EDUCAÇÀo, CULTURÀ, ESP, l,AzER E TURrsMo

02.O4O SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,/FMS 02.050 SEC. DE ACAO SOCIÀL/ÊI4AS 02.060 SEC DE IND. COM. COMPRÂS

E TRÀNSPORTES 02.o?0 SEc. AGRTC. MEIO ÀMBTENTE, PESCA E PECU 02.080 SEC. DE TNDUST. COMERCÍO B

INERÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETARIA DE EINANCÀS 3.3.90.30.00.00 MÀTERÍAL DE CONSUMO

cúusuLÀ SEXTÀ - DO PÀêÀ!.ENTO:
o pagamento será efetuado mediantê processo regular
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para
do período de adimPlemento '

cIÁUsuLÀ SÉTIMÀ . DO PRÀZO E DÀ VIGÊNCIÀ:

às normas e procêdimentos
de tr:inta dias, cootados

que admite prorrogâção nas condiÇôês e
está abaixo irrdicado ê será considerado

e em observância
ocorrer no prazo

o prazo máxj-mo de entrega do objeto
hipótêses prêvistas oo Àrt. 57, S 1',
da emissão do Pedido de comPra:
a - Entrega: fmediata.
A vigênciâ do prêsente contrato será
considerada da data de sua assinatura

ora cont!atâdo,
da Lei 8.666/93,

dêterminada: até o final do êxêrcicio financêiro de 2422,

cLÁusI,I,À orrÀvÀ - DÀs oBRrG,ÀçõEs Do coNTRÀrÀNTE:

a-EfetuaropagamêntoIêlativoaofornecimentoêfetivamênterêalizado,dêacordocomas
lespectivas cláusulas do presente contrato;
b-PloporcionarâocontratadotodososrnêiosnêcessáIiosparaofielfornecimentocontratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquêr illêgularidade eÂcontlada quanto à qualidadê de produto
fornecido, êxercendo a mais anplá e completa fiscalizaÇâo, o quê nâo exi-rne o Contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais;
d-DesignarrepresêntaDtescomatribuiÇóêsdeGêstoreEisca].dêstecontrato.nostêrmosda
normawigente,espêcialmenteparaacompanharêfiscalizara§uaexecuÇáo,respectivamente.
permitid; a contlaiação de terceiros para assistência e subsídio dê informâções pertinêntes a

essas atribuiÇóe§.

ctÁusuüÀ NoNÀ - DÀs oaRrGÀÇôEs Do coNrRAÍÀDo:
a - Executat devidamente o fornecimênto descrito na cláusula correspondente do presênte cont'ato,
dêntrodosmelholespalânetrosdequalidadeestabelêcldosparaoramodeatividadelêlacj.onada
ao objeto contlatual, con obselvância aos prazos estipulados;
b.Responsabilizar-seportodososônuseobrigaçÔesconcêrnentesàlegislaçãofiscal,civif,
tributária e tiabalhista, bem como por todas as dêspesas e compromissos assumidos, a qualquel

tltufo, pêraote seus fornecedores ou telceilos em razão da exêcuÇão do obieto contratado;
c - Mantár prêposto capacj'tado e idôneo. acêito pelo contratante' quando da execuÇão do contrato'
que o reprêsente intêgralmente êm todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratantê dêvendo prestar os infolrnes e

esclarecimentos solicirados ;

e-SeráresponsávelpeLosdanoscausâdosdiretâmentêaocontlatantêouaterceiros,decolrentes
dêsuaculpaoudolonaexecuÇãodocontrato,náoêxcluindooureduzindoessaresponsabilidade
a fiscalizaÇáo ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cêder, transferir ou subconiratar, no todo ou em parte, o obiêto destê iostrumento, sêm

o conhecimento e a devida autorização expressa do Contlâtantê;
n I ú".ra.r, duraote a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões assumidas,

todas as condições au i,uuiiliãiao e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório'
apresentando ao contratante os documentos necessáIios. sempre que solicitado'

cÍ.ÁusulÂ DÉcrMÀ - DÀ Àr.rEnÀÇÂo E REscrsÁo:
Este contrato poderá ser a.lierado com a dêvidâ justificativa, unilatêra1nênte pelo contratante

ou por acordo entlê as pu.ta", '''o" casos previstos no Art' 65 e será rescindido' de plêno

airéito, confolme o disposto nos Arts' 1'7, '?8 e ?9, todÔs dê Lêi 8'666/93'
OContratâdoficaobrigadoaacêitar,nasmesmascondiçõescontratuais'osacréscimosou
supressÔes que se fizêren nas compras, até o respectivo limite fixado no Art' 65' § 1" da Lei

8.666/93, Nênhum acréscimo o,, ",paà""ao 
poderá excLder o llmite êstabêlecido' salvo as supressões

!esultantês dê acotdo cêlebrado entrê os contratantes'

cLÁIrsuÂ DÉc À PRII,ETRÀ - Do RECEBD'|ENTo:

Executado o presêntê contrato e observadas âs condiÇôês de adimplenentô das obrigaÇões pactuadas,

os procêdimentos e prazos f"tu t""tU"t o sêu objeto. pêfo Contratante obêdecelâo' conforme o

cas;, às disposiÇôes dos Arts. '13 a 16, da Lei 8'666/93'

CIÁI,SUÂ DÉCTMA SEGUNDÀ - DÀS PENÀ,,IDÀDES:

A rêcusa iniustâ em deixar de cumprir as obrigaÇôês assumidas e precêitos legais' sujeitará o

Contratado, galantidâ a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts' 86 e 87' da

Lei 8.666/93: a - advertência; b - mutta de Ára de O'58 (zêro virgula cinco por cênto) âplicada

sobrê o valo! do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na êxecuÇão do obieto ora

contratado; c - multa de 1Og (dez por cento) sobrê o valor contratado pêla inexecuÇão total ou

palcial, do contrâto; a - "irn'-'iit"àu 
ente' qualquêr das penalidades cablveis fundamentadâs na

Lei 8.666/93 e na Lei 1'0.520/02'



Se o valor da multa ou indenizaÇâo devidâ não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇâo
ao contrâtado, sêrá autonatj-canêntê descontado da primêira parcelâ do pagamento a que o

contratado vier a fazer jus, acrescido dê iuros moratórios dê 18 {um por cento) ao mês. ou,
quando foa ô câso, cobrado judicialmênte.

crÁusu,À DÉcruÀ lERcErRÀ - DÀ colíPENsÀção FrNÀNcE tB,À:
Nos casos de eventuals atrasos de paganênto nos termos destê instrumento, e desde quê o Contratado
não tenha concorrido de alguna forma para o atraso, será admitida a coÍnpênsaçào financelra,
devidê desde a data lirnite fixada para o paganento até a data correspondênte ao efetivo pagameDto

da parcela. os êncargos moratórios dêvidos em razão do atraso no pagamento serâo cafculados com

utilização da seguinte fórmula: EM: N x VP , 1, ondê: EM = encalgos moratôIios; N = número de

dias êntre a data prevista paia o pagarnento ê a do êfetivo pagamento; vP : valor da parce:la a

ser paqa; e I = índice de compensação financêira, assim apurado: I = (Tx + 100) + 365. sêndo TX

: percàntual do IPCA-ÍBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, na sua falta, um nôvo indice
adàtado pelo covêrno Eederal- que o substituâ, Na hipótêsê do rêferido índice estabêlecido para
a compensação financej-ra venha a ser extinto ou dê qualquêr forma não possa mais ser utilizadÔ,
será àdotado, en substituj-Ção, o quê vier a sêr detem-inado pela leqj-sl-aÇão então êm vigor.

crÁuguÀ DÉcrr'ír QuÀRrA - Do FoRo:
Para dirimi! as questóes decorlentes destê contlato, as partes efêgem o Eoro da cÔmarca de

Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presênte contrato em o2iduas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas '

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÀTADO


