
ESTÀDO DÀ PÀAÀÍBÀ
PREFEITURÀ MTJNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÂO PERT'NNENTE DE LICITÀÇÃO

EDITAL Licitação
PROCESSO ÀDMINISTRÀTWO N" PP OOOLI/2022
LrcrrÀçÃo N". ooo11,/2022
MÔDÀLIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

2. o.Do Í,ocÀr E DÀTA E DÀ rr'íPUGNÀÇÃo Do EDrÍÀr

Órgão Realizador do Celtame:
PREFEITURÀ MÚNICIPAL DE MOGEIRO

ÀV. PRESÍDENTE JOÃO PESSOA, 4? - CENTRO - MOGEIRO _ PB.

cBp: 58375-000 - E-mail: licitAcaomogei roGuol , com. brlcompras . cotacoês Goutlook ' com - Tê1': (83)

3266r033.

o ÓIgáo Rêalizadol do certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866,501,/0001_67, dolavante

denooiaaao siapleaúêntê ORC, torna públl(]o putu conhecirnênto de quantos possam intelêssal que

fará realizar através do pregoeiro õfi.i"t á"""""orado por sua Bquipe de Apoio, as 08:30 horas

do dia 12 de AbriL de 2022 no end,ereÇo acima indicado, IicitaÇão na modafidade Pregão Presencial

^" ooa7L/2o22, tipo menor preço, e sob o regime dê tarefa; tudo dê acordo com este instrr$ento
e em observância a Lei Eederaf'rrl to.szo, ae 1: ae,lurho de 2oo2 e subs idiariamente a Lei rêderal
,,.g.eeg,de2lde.Iunhodelgg3iLeiComplementarn'123,de14deDêzenbrodê2006'Decreto
ú,-,ni.ipui n' 016, dê 1O dê Novembro de 2006; e lêgis1aÇão pêrtinênte' consideladas as altêraÇões

po"t.tiot." das iêfe!idas ,,oÀt"; co"fot*u ,9-"-- -<:-'-il:ti"s 
e procedimentos a seguir definidos'

objetivando obte. a mêlhor proposta para: CoNfRÀTAÇÃo DE EMPRESA Do RÀMo PARÃ FoRNECIMENTo DE

páóai s exncuçlo DE SERVlÇos prina rnora DE vEÍculos E MÁQUrNÀS PESADAS DÉSrE MUNTCIPIO'

1.0 ,DO OBJETO
1.1,Constitui objeto da pre§ente licitaÇão: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RÀMO PARÀ FORNECTMENTO DE

,eçai s r*"cuçao DE SERVÍÇOS pÀ.RÀ FROTA DE VEÍCULOS E MÁOUTNAS PBSÀDAS DESTE MUNTCIPIO.

1.2.4s especificaÇÕes do objeto oxa l-icitado' encontram-se devidamente dêtalhadas no

correspondànte Têrmo dê Refêrência - Anexo I deste Instrumênto '
1,3.À contlataÇão acima a"""Jtu, que sêrá procêssada nos termos deste instrumento convocatólio,

especificaÇões técnicas e informaçôes complementarês que o acompanham' quando for o caso'

justifica-sê: pera necessidJe da devida efàtlvaçáo de sérviÇo pa!a suprj.! dêmanda especlfica -
CoNTRATAÇÃoDEEMPRESADoRÀMoPÀRÀFoRNECIMENToDEPEqAsTExÉcuÇÁoDEsERvÍÇoSPARÀFRoTÀDE
vBÍcu],os E MÁOUTNAS PESADAJ;ESTE MUNrcrPro -, considerada oportuna ê imprescindivel' bem como

relevantenêdidadêlrrt.r""".pfrufico;êainda,pêIaúêcessidadêdedesênvolvimêntodeaÇões
continuadas para a promoção de âtividades pertinêntês' visando à maximização dos recursos em

reLaçáo aos objetivos ptoqtu*ado", observadàs as diretrize§ e metas definidas nâs ferramentas

de pl-anêiamênto aplovadas '
1.4.Sa1ienta-se quê na referida contrataÇâo' não será concedj'do o tratamênto diferênciado e

sinplificado para as t'licroàmpresas e Enpresas de ?-êquêno Portê' Dos termos das disposiÇÔes

contidas nos Arts. 4? . 48;-à;-;;i complementar ^" 
723/2006, por estarem prêsentes, isolada ou

s irnul taneamente, .s "itl,açOts 
pte'i"tà" nos incisos ÍI e III' do Art' 49' do mêsmo diploma

Iegal-. Eicar no êntanto, u"""ótti"ao a ME e EPP o tratamento diferenciado ê simpllficado previsto

,,ã! à..ui" Artigos do capitulo v, seÇão Í' da Lêi n"' L23/06'

1,Os envelopes contêndo a documentaÇáo rê1
exêcuÇâo do obieto dêsta licitaÇâo, dêveráo
dia 12 dê Àbril de 2A22, na endêleço constan
local. data e horário será reafizada a se§são p
2.2.InformaÇ ôes ou êsclarecimentos sobrê esta
dê êxpediente: das 08:00

ativa à ProP
ser êntregues

tedop
úblicâ
1ic itaÇâo,

om. br/cornpras. cotacoesG outlÔok com'
podeiá sol-ic

catório deste cêltame, se manifestada

reâÍnbulo dêste instrumento. Nêstê mesmo

para abertura dos referidos envelope§'
1Sserão prêstados nos holários norma

osta dê plêços e a habilitaçâo Parâ
ao Pregoeiro até as 08:30 horas do

12:00 horas . E-ma i1:

itar esclarecinentos, providênciâs ou
por êscrito ê dirigida ao Ptegoêilo,

boraçáo destê ato
e e quatro) horas,

2.3.Qualquêr Pessoa cidadão ou I ic i-tante
licitacaomogeiro@uo1. c

impugnar o ato convo
atê 02 (dois) dias úteis an
2,4.Caberá ao Prêgoêiro, auxifiado pê

cônvocatório e seus anexos, decj'dir sob!
considerado da data em que foi devidamên
2.5.À rêspectiva petiÇãô selá aPlesêntada
2.5.1.Prot ocolizando o original, nos horá

e a petição no Prazo de até 24 (vint
tê recêbido o Pedido.

da sêguinte forma

tês dâ data fixada para recêbimênto das propostas
Ios sêtorês resPonsáveis Pefa eIa

nderêÇo: Av. Presldentê João Pessoa, 4?
rios de expediente acima indicados, exclusivamênte no

seguintê e Cêntro Moge i ro PB



3.0
3.1
3.1

3,1
3.1

3,2
3.2

.DOS ELEMENAOS PÀ&À LICrIÀÇÀo

.Aos participantes, selâo fornêcidos os sêguinte§ eLemêntos:

.1.ANiXO Í - TERMO DE REEERÊNCIÀ _ ESPBCÍEICAÇÕES;

.2.ANEXO II - MODBLOS DE DECI,ARAÇÔES;

.3.ANEXO IIÍ. MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇAO;

.4.ÂNEXO IV - MINUTA DO CONTRÃTO.

.A obtênçâo do Edital poderá ser felta da seguinte forma:

.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitanêntei e

. Z. p"f o" sitês : www'mogêiro' pb. gov. brllicitacoes ; www' tce' pb' gov'br'

{, O.DO SUPORTE I,EGAI
4 . 1 . Esta ficitaçáo reger-§ê-á pela Lei EêderaI no 1O ' 520' de 1? de Julho de 2002 e

subsidiariamente a Lei pedêral ,,J a.ee6, de 21 dê Junho dê 1993; Lei compfemêntar n' 123, dê 14

dê Dezenlcro dê 2006; oecreto úunicipal ná 010, de 10 de Noverüro de 2oo6i e legislaÇão pêrtinêntê,

conside.adas as afteraçÕes posteriáres das referidas normas; que ficam fazendo pârtes intêgrantes

deste instrumenEo, indepêndênte de trànscriÇáo'

5. O.DO pRÀZO A OOraçÃo
5.1.o prazo náxino para a êxecuÇâÔ do objeto ora licitado' conf
necêssidades do oRC, e que admite prorrogaçáo nos casos previ§tos
inaicaao e será considelado a partir da assj'natula do Contlâto:

orme suas caractellsticas e as
pela Lei 8.666/93, está abaixo

1I1ício: Imêdiato;
Conclusão: 12 (doze) mesês '

5.2.O serviÇo ""ra "*"",rtuaã 
a" acordo com as especificações definidas no cotrespondente Termo

de Referêncial, anexo a estê instrumento '
5.3.o prazo de vigência a. """ttpã"á""te 

contrato será determinadoi 72 ídoze) meses' considerado

da data dê sua asslnatura; pãã""ào se! prorrogado nos têrnos do Art' 5?' da Lei 8'666'193'

5.4,Às dêspêsas decoxrentes do objeto dàste cêrtame' co!lê!ãÔ pol conta da seguj"ntê dotaqãol

Recursos Próprlos do l'lunlcipio aJ Uogeiro: LEt-MUNICIPAL 358/2027 O2'O1O-GABINETE DO PREEEITO

02.02o_SEC,DE ADMINISTRACAó E PLANEJÁMENTO 02.03o-SEC.DE EDUCACAO, CULTURÀ, ESP. LÀZER E TURISMO

02030.12.361.]'o03.2o13.MANUTENCÀÔDAsATIVIDADESDoTRÀNSPoRTEEsCoLAr.02.04o-sEc'MUNICIPÀL
DE SAUDE / EMS 02.040-s8".-rro,,i",pa" DE SAUDA / FMS 02'o5o-sEc'DE ACÀO SOCTAL / rMÀs 02'060-

SE.DE IND. COM. COMPRÀS E TRANSPORTES 02'O?O'SEC'AGR]C''MEIO AMBIENTE' PESCA E PECU 02'O8O-SEC'DE

ÍNDUST. COMERCIO E INERÂ ESTRUTURÀ

r.:.g0.:S.OO.OO OI]TROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA 3 3. 90.30. OO. OO MATERIÀL DE CONSUMO

6. O.DÀS COltDrçõEs DE PàRTrCÍPÀÇÁo

6,1.Os proponentes que aeseiarem partlcipar des-tê 
-certame 

devêrão entregar ao Pregoeiro dois

envelopes fechados ltai"u"JJ, 
-tà 

"pect 
ivarient e ' PRoPosTA DE PRBÇos e DoCUMENTAÇÃo' devidamente

identificados, aco^pu,,f'uaJ" J 'respectiva declaraÇão de cr'mpiimento do§ requisitos de

i.flifa.or", nos termos definidos nesie instrumento convocatório'
6,2.4 paiticipaÇão neste 

"tilt*" 
e aberta a quai§quêr j'ntefessados' inclusive as Microempresas'

Empresas de Pequeno Portê e Equiparados' nos termos da legislaÇâo vigente'

6.3.Náo poderão participar os interessados que se êncontlem sob o Íêgime falinenta!' emprêsas

estranqeirâs que náo funcioiã*-iá p"i"' nem aquelês que tenham sido declarados inidôneos para

licitar ou contratar 
"o!n 

t ea*i'''i"ttaÇão Púb1ica ou qu'e estejam cumprindo a sanÇâo dê srlspênsão

do direito de licitar e contratar com o ORC'

6.4.os licitantes que aesej-àr"^ """i.. 
seus 

-envêfopes 
proposta dê Pr:!os ê Docunêntaçáo via

postal - com Aviso a. at""ri^ã"io AR -' deveião renêtê-Ios ám tempo hábiI ao endereÇo constante

do prêâarbulo aeste instrun'enio, aos cuidados do Pregoeiro - Elaviano Clêbson Araújo' Não sendo

rigorosamentê observadas tJ_t"iget'"ius deste -itêm' 
os respectivos ênvelopês não seráo acêitos e

o licitante, portanto, oesconsiáerado para êfeito de participação no certane ' -
6.5.euando observada a ocorrência da entrega apenas dos en-vetopes junto ao Plegoeiro' sêm a

permanência du a"pr"".'''tu"t-J tttã""ti"at na reslectiva sessão públicâ' ficará subentendido que

ã-iJ.iau"a. abdicóu da fase de Iances verbais'
à.e.É vedaaa à participaçáo êm consó!cio'

?.0.DÀ REPRESEN3ÀÇÁo E DO CREDENCTÀIdENro

I . 1. o ricitante devê!á se t;;;";;; para credenciarnênto junto ao Pregoeiro' quando for o caso'

atrêvés de uln rêPresentante, com os documento§ que o. crede-nclam a patticipar deste procedimento

ricitatótio, inclusivê t:"*;J;r"t p-t tl ror:^'-'rtiao. dê ofêrtas e lànces vêrbâis' cada Iicitante

credenciará apênas um ..ptt''"ã"iã"it- q"t será Ô único. admitido a inlerv-ir nâs fasês do certame

na forma prêvista neste instiiíe-iio, pãà."a" sêr substituido posteriormênte por outro devidamente

credenciado.
Para o credênciamento deveráo ser ap

1. Tratando-se do representante fegal:
do for o ca§o, devj.damente registrad
res para exercer direitos e assumir o

resentados os seguintes documêntos:
o instrumento constitutivo da empr

o no órgão cornP

brigaÇões em dê
raÇão Por insLrr.rmento Púb

'7 .2
1 .2
qr-1an
pode

declaraç
lmular verbalmeote lances

esa na forma da Lei,

, negociar Preços, fj-lmar
icar todo§ os dêmais atos
e cônstituiÇão da empre§a,

etente, no qual estejam expressos seus

corrência de tal investidura;
Iico ou Particular da quaf

"1 .2 2. Trãtando-se de Procurado!:
constem os neces6ários Podêrês

a ploc\l
para fo

pertinen
quando fôr o caso,

ões, desistir ou aPlêsêntar as

tes ao certame; acomPanhada do
que comprove Ôs podel

razões dê recurso e Prat
correspondênte j"nstnmento d
es do mandante Para a outorga' Na hipótese dê ProcuraÇão

seja particular d.verá ser rêconh€cida a fireâ ê! êartório do rêaPêct iwo 6igttetálio



?'2.3'oreplesentantefegaleoprocuradordeveláoidentificar-seapresentaododocumentooficial
quê contenha foto.
7.3,Estes documentos dêverão ser êntregues ao Pregoeiro - antes do inicio da sessão pública -
em original, por qualquer processo de c-ópia autenticada por cartório competênte, pêIo Preqoeiro
ou mênüro da Equipe de Apoio.
?,4.4 não apresentaÇão ou ainda a incorreÇão insanável- de qualquer dos documentos de

credenciarnentt impedirá a participaÇáo ativa do lepresêntaDte do licitante no presente cêrtane.
Esta ocorrência não inabilitará sumariarneote o concorrente' apenas perderá Ô dirêito a

manifeatar-se nas correspondêntes fases do processo licitatório. Para tanLo, o Plegoeiro lecebe!á

regufarmênte do rêferido concorrênte seus ànvefopes' declaraçôes e outros elemêntÔs necessários

à participaÇáo no cêrtamê, dêsde que apresêntados na forma definida nêste instnmênto '

?,5.No nomento de abertura da sessáo purtica, cada licitante, por iotermédio do sêu lepresentante

devidarnente credenciado entregará ao Pregoêiro, em sepalado de qualquer dos envê1opes, a seguinte

documentaÇâo:
? . 5. 1 , Oeciaração de Etaboração Independente de Proposta - Anexo II'
7 . 5 .2 . Oeclaraóao dandO ciência de que cumpre plenamente os rêquisitos de habilitaÇáo, coDforine

modelo - Anexo IIÍ; e
? . 5 . 3 . ComprovaÇão de que o licitante sê enquadÍa nos termos do A!t' 3o da Lei 123/A6' se for o

caso. sendo considerado ai"aoa.pra"" ou empresa de pequeno porte e.recebêndo, portanto,

tratamento diferenciado e sirnpiificando na forma aefiniaa pela 1êgi51ação viqênte' TaI

;;õ;;;;;á. poderá ser feita atàvés da aplesentaçáo de quarquêr um dos seguintes documentos' a

critério do IicitaDtê: a) dêclaraÇão u*!..""" formalmênte assinada por profissional- dâ área

contábil, devidamente habilitado; l) ."rtlaao sinplificada ênitida pela junta comercial da sede

do licitante ou equivalêntê, nâ forma da legislação pêrtinente' A ausência da refêrida declaraÇão

ou certldão simplificada, apenas neste caso Para comProvaÇão do enquadlamento na forma da

fegislaÇâo vigênte, nao e "o'ii.i.tttê 
motivo paia a inaÀititação do licitante' apenas perderá'

dulante o prêsente cêrtame, à d.ireito ao trâtainento diferenciado ê simplificado dispênsado a ME

ou EPP, Previstos na Lei 123106:
?.5.3'1.0 Pregoeiro poa"rJ-piÀot'"t diligênciar na forma do Art' 43' S 3" da Let 8'666/93'

destinada a esclarêcel se o Licitante é' ae fato e de direito' considerado microeÍrpresa ou

empresa de Pequeno Porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de PreÇos e 

- 
D-ocrmentaÇáo forem ênviados via postal' a

documentaÇão relacj.onada rro" ii.rr" '1 .5.1,, '7.5.2 e ?,5.3 devêrá ser aprêsentada dentro do envelope

Proposta de PleÇos.

8. O. DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

8.L.A proposta deverá ser apresêntada
sêguinte§ indicaÇões no anvêrso:

em 01(r..una) via, dentro de envelope facrado' contendo as

PREEEITÚRA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIÀL N"'
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

0aalr/2022

oENVELoPEPRoPoSTADEPREÇosdeveráconte!osseguinteselêmentos:

8,2.Propostâ elaborada êm consonânciâ com as especificações constantes deste j-nstrumento e seus

elementos - Anexo I -, êm papêl tünbrado da êmpresa' quando fol o caso' asslnada por seu

represêDtantê 1egaI, to'1tt'"ào no cÔr!espondente itern cotado: discriminaÇáo e outras

calacterlsticas se necessário. quantidade e valores unitário e total expressos em algalismos'

8.3.será cotado um único preÇ páiu <:"at item' com a utilizaÇão de duas ca§as decimais' ÍndicaÇão

em contrálio está sujeita . .o'..'ao obselvando.se os seguj-ntes critéiios:

8.3.L.falta de dlgito§: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso dê digitos: "#;; 

frineiro digito. excedente menor que 5' todo o excesso será

suptimido, caso contrário ;;;;; ; itttaorrau^tt'io do dígito anterior para úais ê Ôs dêmais itens

;:;:it1tt"r"""1r.'T#Ji; "", redisida em linsua portusuesa e em moêda nacional, elaborada con

clareza, sem alternativa", aa-"u-r'"i emendas 
-e/ou êntrelinhas. suas folhas rubricadas e a úItima

datada e assinada p.ao ,""pã*Jã"ãi, 
-àà* t"a'",uçáo: do valor total da proposta em argarisnos'

dos prazos de êntrega "' tiJà"ia""ats condiçôes- de pagarnento' da sua validadê que não pode!á

ser inferior a 60 dias, . ;;;;;" informaÇões e ob"..rruio." pertinêntês que o ricitaDte iulgar

ÊiliiiÍliii;" discrepância ênrre o prêÇo unirário e o valor rorar, resulrado da Brulti.plicaçáo

do preço unitário pe-La quantldadê' o pttço unitário prêva1êcerá'
g.6.Eica estabêrêcj.do qo. 

''nã,r.rrat 
divergência de preÇos unitários para um mesmo ploduto ou

serviço, prevalecerá o dê mênol valor'
8.?.No caso de altêração ";;;;";;i; 

àa proposta fêira pelo Prêgoeiro e sua Equipe

decorrente exclusivamente J. 
-in.orr.çõ." nà unidade dê nêdida utirizada, obselvada

proporcional idade, bem "o.oã 
í'ilipricaçáo e/ou soma de valores' prevalecerá o valÔr

8,8.4 náo indlcaÇão na ploposta dos pra'os de entrega ou exêcuÇão' das condiçÕês de

ou de sua validade, ri.u.a "r",ri"it*.1-rãião-q"" " licitante aceitou integralmente a5 disp

ato convocatório ., pottu"tJ,*"t-tãã tot"iàtr:ta"s as .determinaÇões 
nele contidas para as

:;;qa;;;";;á; "Ãaá ".'titit"te 
motivo para a desclasslricaÇão da proposta'

8.9.É facultado ao ficitan;;; apre"entai a proposta no próprio modelo fornêcido pê10

de Apoio,
a devida

cor!igido.
Paganênto

osições do
re fe r idas

oRC, dêsde

que esteja devidamente preenchido



8.10.NaslicitaÇõesparaaquisiÇáodêmêrcadoriasopalticipantelndicaráâoligêmdosprodutos
ofêrtados. À êventual falta da rêferida indicação nâo descl-assificará o ficitante'
8.11.se!á desclassifj'cada a proposta que deixar dê atender as disposições deste instrumento'
à.iz,ri.u facultado ao licitãnte a apiesentação da proposta também em mídia, ou seia, em cD ou

PENDRIVE.

9. O.DÀ IIÀBII,ITÀÇÀO
g.i.O" ao..r .r.rtàs necessários à habilitaçáo dos licitantês, dêverão ser apresêntados em 01

via, dentro de envelope lacrado, conlendo as seguintes indicaÇóes no anvelso:

PREEEITÚRA MÚNICIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTÀÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO.

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO É CNPJ DO PROPONENTE

cumentos de HabilitaÇão devêrão ser organ

00a17/2022

or cartório comPêtente, Pê
a amp

(una )

izados na ordem descrita neste instrumento'
rêsentados em original, por qualquer
Io Pregoeiro ou mêÍiblo da EquiPe de

o ENVELOPE DOCUMBNTAÇÃO deverá conter os seguinLês elêmentos:

9.2. PESSOA JÚRÍDICA:
9.2,1.Prova de inscriÇáo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridj-ca - CNPJ'

g.2.2.P,:ovadeinscrÍÇáonocadastrodecontribuintêseStadua]oumunicipal,relativoàsededo
licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devj'damêntê eqistrado, em se

tlatando de sociêdades "o*ataiui", 
e, no caso de sociedades por açôes' acompanhado dê documentos

deeleiÇãodesêusadmini.stradorês'Inscrj-Çãodoatoconstitutivo'nocasodesociedadescivis'

"".Ãp."fr.a. 
de prova de diretoria emexercício' Dêcrêto de autorizaçáo' en sê tratando de enpresa

ou sociedade estrangei!a em funcionamento no País, ê ato dê rêgistro ou autolizaÇáo para

funcionamênto exPedido p.;',;;; t;petênte' quando a atividade assim o exiqir' Registro

comêrciâ1, no caso de emprêsa individual' Estas exigências náo se aplicam ao licitantê que'

ü;ã;-;"'.iupu a" creaenciãrnento no certame, iá tenha aprêsentado de forna regular nos termos

do prêsente instrumento convocatório, a referida docrmentação solicitada nestê subiten'

9.2.4.Ba1anÇo patrirnoniaf " 
áá^À""itãço"" contábels do último exe!clcio social' já exigiveis e

aprêsentados na forma a. rtll-tã* i"áicaÇão das páginas correspondentês do livro diário em que

o lnêsno se encontra, n"* aoío apresentação dos áornpetentes termos de abertura e êncerramento'

assinados pox profissional habiiitado e devidamente rêqistrados na junta comercial- competente'

vêdada a sua substituiçá" ;;; bafancetes ou baranÇos provisólios. Tratando-se de emplesa

constituida há menos o" u^ jrro, tu aquera que ainda não tenha rearizado o fechâmento do seu

primeiro ano de existênciu t'ã pllu'o Iega1' pàderá apresênta! o BalaÇÔ de Àbêrtula assinado por

irãii""ior,ar habj.lj-tado e deviàamente registrado na junta comercial competêntê'

9,2.5.Regularidaclê para 
"o' 

u f"""au iederat - Certidão Nêgativa de Débitos Relativos aos

Tributos redêrais e à Divida Ativa da União'
9.2.6.Certidões Dêgativas au" ft""du" Estadual e Municipal da sede do licitante' ou outlo

!l!])là3li?;,1ãri'il".E,]i'.;dadê rêrariva u? Eyld: dê Ga.ranria por rêmpô de serviÇo - EGrs,

apresêntando o respectivo ;"-t-;ifi"éI;; de Regularidade fornecida pátu cai'a Econômica Pederal'

g.2.8.Prova de inexistêncrl- aL aeuitos inad-inplidos peranEê a-Justiça o:-lt:?"]nt' medianEe a

apresentação de certidáo 
'ãq'"ir"t-ã" 

- 

'eúitos 
iraralr'istas cNDT' nos termos do Título vrr-A da

consolidaÇão das Leis ao rtu'Uuff'o' aplovada pelo Decreto-Lei n" 5'452' de 1' de maio de 1943'

9. 2 . 9 . Declar:aÇão ao ficitanitt de 'cr'rmpr j'mánto do disposto no Art' ^fo' 
lnciso xxxlÍt' da

Constj-tuiÇão Fêderal - o."]li' rr.,.i"o v, aa r,.i e,eeãlg!; de superveniêncj-a de fato inpeditivo

no que diz rêspeito a parúcipaçao na licitaçáo; -e de submeier-se a todas as cláusulas ê

condiÇões do plêsente in"tilr*t"io 
-"ot'vocatório' 

conforme modelo - Anexo 1I'
9.2,10.cêrtidão negativa ãã--iuror,"iu ou concordara expedida peto distribuidor da sede do

lici-tante, no máxino ro ftri"tãJ àias aa aata prevista pala abertura das propostas'

9.2.11.Comprovaçao at "upu"iiadê 
dê dêsempenho anteliàr satÍ§fatólio' de atividade iguaf ou

assemefhada ao objeto o. 
'l(:ii"ã", 

feita átravés de atestado foxnecido por pêssoa julldica de

direito público ou privado. 
claraÇão da prefeitura do 1oca1 da sede da

6-,)-.iz.i:ruura de lotatização e funcionamento e/ou de'

Firma, informando que a me6ma funciona no endereÇo mencionado nos dgcumentos '

9. 3. os do
precedldos Po
processo de cópia autenticada P

icaÇáo ern órgão d

r \rm índice corresPondente, podeodo ser ap

Àpoao ou
iveis, sem conte! borróes, nasuras

enceÍrados êm ênvêIope devidameote Ia

rênsa oficial, quando for o

, emendas ou entaêIinhas, de

clado e indevassável. Por se

a do referido indicê não ina
j-do, o seu vêncimênto. a aus

caso. Estando Perfeitamênte
ntro do Prazo de validâdê, ê

r apenas uma formafidade quê

biLitará o l-icitante.
ência das cóPiâs devidamente
ôu mêmbro da Equipe de APoio
cumentos dê habilitaçâo fÔra
do. Quando o documento for
1êtrônicos corresPondeDtes
ãl dê fornecêdôr, constantê

publ
1eg

visa facilitar os trabalhos, a ausênci
9.4.À Ía1ta dê qualquer documento exig
âutênticadas ou das vias originâis para

órgão na imprensa o

ico, tornará o rês
sua leqalidade ser
, a critério do Preg

autenticaÇão PeIo Pregoei ro

ôu da Publicação em

do ênveloPe êsPêclf
obtido via Ínternet
Podêrá se! utilizada
dos arquivos do oRC,
quando fol o caso '

ficial, a âPrêsentaÇão de do
pêctivo licitantê inabilita
À comprovada nos endereços e

oeiro, a documêntação cadastr
autenticidade de elementos âpara comprovação da presentados Pelo l icitante,



10. O.DO CRTTÉRIO PÀRÀ i'UIÂA},TENTO

10.1.Na sefeÇão inicial das propo§tas para identificaÇâo de quais irão passar a fase de lances
verbais e na classificação final-, obsêrvadas as exigêncj-a§ ê procedimentos dêfinidos neste
insttumênto convocatóri.o, será considerado o critério de menor preço apresentado para o

correspondente itêm.
10.2.Hàvendo igualdadê de valores êntre duas ou mais propostas escritas, ê após obêdecido o

disposto no Art. 3', § 2', da Lei 8.666/93, a classifi'caÇáo inicial para a fasê de lances
verbais, sê fará através de solteio.
1O.3,Na prêsente licitaÇão - fâse de lances -, sêIá assegurada como critério de dêsempatê,

prêferência de contrataÇâo para as microempresas e êmpresas de pequeno porte'
iO.a.p"r" efeito do disposto neste j-nstnmento, entênde-se por empate - fase de lances -, aquelas

§ituaçôesemquêaspropostasâpresêntadaspelasmicroempresaseempre§asdepequenoportesejam
iguais ou até 059 (cinco por cento) superiores ao melhor prêÇo'
lo.s.Ocorrendo a situação de empatê - fase de lances - conforme acima definida, plocêder-sê-á
da seguinte forma:
10.5.1.AnicroeÍnpresaouempresadepequenoportemaisber0classificadasêráconvocadapala
apresentax nova proposta no máxj-mo ae OS (cinco) minutos após o encêlramento dos lancês' sob

pena de Preclu§ão
10.5,2.Não ocolrendo a contratação dâ micloempresa ou êmpresa de pequeno porte, na fÔrma do itêm
anterior,serãoconvocadasasdemaislêmanescentesqueporvênturasêenquadremnasituaÇãodê
empate acima definida, na ordem de classificaçáo, para exercicio do mesmo direito;
10.5'3'NocasodeequivalênciadevaloresapresentadospelasmicroempreSaseempresaSdepequeno
poÍtê que se êncontrem no intervalo êstabêlecido como situação de empate' sêrá rêe1izâdo sorteio
Lntre "las 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor ofêrta'
1O.6,Na hipótesê de náo-contlâtação nos termos acima prêvi'stos' em que foi obsêrvada a situaÇâo

de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microemprêsa e empresa de pequeno polte, o

oul"ià fi"ia"ao s'erá adjudicado en favor da proposta origj'nalmente vencedora do certame '

1o.7.AsituaÇãodeempate_fasedelances-,naformaacimadefinida,Somêntesêaplicará
q"à"àã 

" ^"irrt, 
ofêrta inicial náo tivêr sj-do apresêntada por microêmpresa ou êmpresa de pêqueno

porte,

11. O.DÀ ORDEU DOS :fRÀBÀrgos
11.1.Pa!aolecebimentodosenvelopêseiniciodostlabalhossêráobselvadaumatolelânciade
15 (quinzê) minutos após o horáxio fixado' Bocerrado o prazo para recebimênto dos envelope§'

nenhum outlo será aceito.
ll.2.DeclaradaabeItaàsessãopúb]icapêloPrêgoeiro,seráefetuadoodevidoclêdenciamento
dos interessado". ao^.,,t. putlitiputá utit"'unte da reunião um rêpresentantê de Ôâdâ licitante'
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se ioteressar'
11.3.o não comparecimento ão 

-t"ptt" 
àt't ut'ie de qt'á1q'er d;s licitantes náo impedirá a êfetivaÇâo

da rêunião, senclo que. a simples participaÇáo nestê certaÍnê implica na total aceitaÇão de toda§

as conaiçOes estab;lecidas neste Instrumento Convocatório e seus ânexos'

11.4.Em nenhuma hipótêse será concedido prazo para a apresentaçáo de docuhêntâÇão e/ou

substituiÇão dos envelopes ou de qualquer elemento exigido ê nào apresentado na reuniáo destlnada

ao recebinento das plopostas dê preÇos'
l-1.5.O Plegoeiro recebêrá de cadã representante os envelopês Proposta de PrêÇos e DocumentaÇão

e a declaraÇão, seParada ae qualqt]ei dos envelopês' dando ciência de que cr]]nple plenamente os

requisiEos de habilitaÇão '
11 . 6. postêriormente abrirá os envelopes propostas de preços, rubricará o seu conteúdo juntamente

com a sua Equipe dê apàio. conteiindo-ai quanto à validade e cr$primento das exigências

constantes oo instrunento- ""'""a"ãtá.i. 
e solióitará dos licitante§ que examinem a documentaÇão

neles contidas.
11.7 . Prosseguindo os trabalhos, o Prêgoeiro analisará os documentos e as observaÇões porventula

formuladas petos ticrtantes, Ját'ao-rftá" clência' em sequida' da classifj'caÇão iuiciaf indicando

a proposta cle mêoor preço e aquela§ em valorês ""t""-"i"o" 
t, 

"T-tt 
i^o^t"-"- 

-tl 
até dez por cento'

relativamente à de nênor valor, para cada itêm cotado' Entretanto' §e assim julgar nêcessário'

poaerá aivufqar o lesultado numa nova rêunlão'
11.8.Náohavendopara.uauit.^licitadopêIomenostlêspropostasnascondiÇõêsacimadêfinidas,
serão classificactas as ,"rnoa." propostas subsequentes, áté o máximo de três, quaisquer que

sejam os Prêços oferecidos '
11.9.Enseguida,setádadoinici'oàetapadeapresentaçãodelancesverbaispelosrepxêsentantes
dos licitântes iniciarmentã ciassiricaaos, que dever,áo ser formulados de forma sucês§iva' em

valore§distintosedecrescentes,apartirdoautoldaplopostadêmaiorf)reço.sêrãorêafizadas
tantas rodadas a" ru,,""l-'ãilais'q'''a"ta" se fizerãm necessáxias' Esta etapa poderá se!

interrompida, .ut"u,,ao-"á '-tlnu 
no'a tessao púbIica para continuidadê dos trabâlhos' a critério

Íi.i6lí?ã""t;ao aceiros lances con varores irrisôrios, incompativêis com o valor orÇado. e

devê!ãô sêr efetuados t^ ;;iá"ãt monetária nacj-onal' À dêsistência êm aprêsêntar lancê vêrbal'

quando convidaao p"ro 
"tt!ã-titã, 

i^prit:tta na exclusáo do ticitante apenas da etapa de lance§

velbais para o correspond-ente itên cotado e na manutênção do último preço apresentado' para

efeito de classi-ficaÇãÔ final das Propostas'
11.11-.Declarada êncelracla a etapa competitiva e ordenâdas às propostas, o Pregoelro êxamioalá a

aceitabilidadê da prirneira classificáda, quanto ao obieto ê va1or, dêcidindô motivadamêntê a

iilÍil!:;" acêitável a proposta dê mênor preÇo' 
-sêrá 

aberto o envelope contêndo a documentaÇão

*"1í:iiii::::.::lll':;l*1":-:-:::":,m.:x.'""."".'"'i"'.:i;á"i,'l""?ffff'"*"":""i"::l§



convocató!io, o ficitante sêrá declarado vencedor, sêndo-1hê adjudicado o respêctivo item,

objeto deste certame, após o transcurso da competente fasê recursal' quando for o caso'

11.13.Se a ofetta não tor aceltável ou se o licitantê não atênde! as êxigência hâbilltatória§,
oPregoeiloexaminaráasofeltas§ubsequêntes,naordemdêc]"assificaÇão,velificandoasua
aceitibilidadê e procedêndo à habilitação do proponente, e assin §ucessiv.rmente. até a apulaÇáo

de uma proposta que atenda as disposiÇões do instrumêntÔ convocatório'
11.14.Da reunião lavrar-se-á Àta Ji. rcunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
ã qr", uo final. será assinada pêlo Pregoeiro, sua Equipê de Apoj-o e licitantes prêsêntes'
11.15.Em decorrência da Lei ôomplene;tar 123l06, a comprovaçáo de regularidade fiscal e

trabalhistadasmicloemplesasêenprêsasdepequenoportesomentêseráêxj-gidaparaêfeitode
assinatura do contrato. observando-se o seguintê procedimento:
11.15.1.4s microempre§as e emplêsas dê pequeno porte, por ocasiáo da participaÇão nesta

licitaÇão, deverão apresentar toda a documentaÇão êxigida para comprovação de rêgularidade
fiscaletrabalhista,dêntlêoadocumentosenumêIadÔsnestêiDstrumentoperaêfêitode
Habilitâção ê intêgrantes do envêl-ope DocumêntaÇão, mesmo quê esta apresênte alguma têstriÇáoi
11.15.2,Havendoafgr]marêstriçãonacomprot'aÇãodaregula!Ídadefiscaletrabalhista'5erá
."""qrt.do o prazo ae 05 (cinco) dias úteis, cujo termo iniêiaL cÔrrespondêrá ao momênto êm que

o li;itante for declarado vencêdor, prorrogáveis por igual perlodo' â clltério do ORC' para a

rêgularizaçáo da documêntaçào, pagarnento áu parcelamento do débito' e emissâo dâ eventuais
a.ítidô." negati,ras ou positivas com efeito de certidão negâtiva;
11.15.3.4 nã;-regularizaçâo da documentaÇão, no pxazo acima prevj'sto' implicará decadência do

direito à contrataçáo, sem prejulzo das sanÇões previstas no Art' 81' da fel 8'666/93' sendo

facultadoaooRCconvocaroslicj.tantêsremanescentes,naoldemdeclassificaÇeo.paraassinatura
do contlato, ou levogar a licitação.
ll.l6.osdocumentosapresentadospe.].oslicitantesnoCredêncianentoeoselementosconstantes
do§envefopesPropostadePlêçoseDocumentaçáoquefolemabertos,selãoretido§peloPregoeiro
ê anexados aos autos alo processo. No mesmo contexto, o envelope Documentação, ainda Iacrado, do

Iicitante desclassificado ou que nào logrou êxito na etapa conpêtitiva que náo for retirado por

seurepresentantelega-Lnoprazode60(sessenta)diasconsecutivosdadatadehomologaÇãodo
prêsente certame, será sumaliamente destruído'

12.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITàAILIDàDE DE PREçOS

12.l.HavendopropostaoufancevêncedorcomvalorparaorespectivoitemrelacionâdonoAnexol
- Termo de Referência - Especificaçôes, na cofuna código:
12.1.1.Con indicios que conduzam á uma presunçáo relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, rr, da Lei 8.666i93, em taf situaÇáo' náo sendo Possivê1 a imediata

confirmaÇão,poderáserdadaaolicltanteaoportunidadedêdemonstlarasuaexequibilidadê,
sendo-1he facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para conprovar a viabilidade dos preços,

conforme parâmetlos do mesmo Art' 48, II, sob pena dê desconsidelaÇão do item'
12,2 . Salienta-se que tais o.orrêr1cia" não desciassifican automaticamente a proposta, quando for

o caso, apenas o item correspondeDte '

13.0 . DOS RECURSOS

13.1.DecIarado o vêncedor, qualquer licitantê poderá manifestar imedlata ê môtivadamente a

intênçáo de lecorrer, observa;do-se o disposto no Àrt 4or Inciso XVIII' da Lêi 10'520/02'

13.2.o acol-himento do ...rl"o i.portu.ã a invalidaÇão apenas dos atos insuscetlveia de

aproveitanento.
13.3.4 falta de manifestação imediata ê motivada do licitânte importará a decadência do direito

de recurso e a adjudicação do objeto da IicitaÇâo pêlo Pregoeiro ao vêncedor '

13.4.Decididos o" ,""o."o",- a áutoriaaae superiár do oRt fará a adjudicação do obiêto da

licitaÇão ao proponente vencedor '
13.5.o recurso será diriqiJá à autoridade superior do oRc, por intermédio do Pregoeiro, devendo

ser protocolj-zaao o orlginaf, nos trorarios normais,de expediente das 08:00 as 12:00 horas'

exclusivamente no seguinte'..á"ttçot Av' Presidênte Joáo Pessoa' 4? - Centro - Mogeiro - PB'

14. O.DÀ IrOüIOLOGÀÇÁO E àDarrrDrcÀçÃb
14.1.concluldo u fu"u .o^p.tiJ.ra, o.aerruaa às propostas âpresentadas, analisada a documentâÇáo

dehabilitaÇãoeobservaclososrecursosporventurainterpostosnaformadalegistaÇâovigente'
o pregoêj-r:o ernitiraa relatórià conclusivo dos trabalhôs desenvolvidos no certamê, remêtêndo-o â

autoridadêsupeliordoORC,juntamentecomoselementoscon§titutivosdoprocesso'necessários
I adiudicaçao-e HomofogaÇão áa respectiva ficitação' quando for o caso'

14.2.À autoridade supêrior do oRc poderá, no entanio' tendo em vista sempre â dêfesa dos

interêsses do oRC, aiscoraar e deixar de homolôgar, total ou parcialmente, o resultado

aprêseotado pelo Piêgoeiro,--ãoqu t áu coosiderar nula a LicitaÇão' desde que apresênte â dêvida

fundamêntação exigida pela legislaÇáo vigentê' resguardados os direitos dos licitantês'

15.0.DO CO}{IRàÍO
15.1.Após a homolog
dentro do Prazo dê
o respectivo contrato,
pela Lei 8.666/93, pod

aÇãô pelâ âutoridadê suPe
05 (cinco) dias consecutiv

quando for o caso, elabo
endo o mesmo sofrer altelaç

ôvocâÇão pala assina! Ô c
, o licitante Perderá todo

rior do ORC. o adiudicatário sêrá convocado para'
os da data de recebimento da notificaÇão, assinar
rado em conformidade com as modalidades permitidas

õês nos têrmos definidos pêla rêfelj'da norma

ontrato, e ocorlendo êsta dentro do prazo de

s os direitos que porvêntura tenha obtid15.2,Não atendendo à co
validade de sua PloPosta
vencedor da l icitaÇáo.



15,3.É permitido ao oRC, no caso do licitaote vencedor não conparecer para as§inatura do contxato

no prazo e condiÇões estabelêcidos, convocar os licita;tes rêmanêscêntes' nâ oldeÍn de

classificaÇão e sucessivaÍI;'e, Para fazê-lo em igÍuaL prazo do licitante vencêdor'

15.4.o contrato que eventualmente venha a sêt assin;do pelo fi'citante vencedor' poderá §ex

afterado com a devida luslificativa, unilateralmentê Pelo contratantê ou por 
-acÔrdo 

êntre as

partes, nos casos previstos-"ã att' â5 e será rescindiáo' de pleno dlreito' conforme o disposto

Iã"'ori".-ir,-iá-.'is, aoao" da Lei 8'666/93; e executado sob o regime de tarefa'
15.5.o contratado ficâ obrigado a acêitar, nas mesÍlas condições contratuais, os acréscimos ou

§uDressÕes que se fizêrem "J" ""t"iço"' 
até o respectivo lirite fixado no Àrt' 65' S 1' da Lei

;:ã;;iõã:;J;; u.r.".t.o à, ""pi"""ao' 
p.derá excéder o rimite estabelecido, salvo as supressóês

resultantes de acÔrdo ce1êbrado entrê os contlatantes'

16. O.DÀS SÀNçõES ÀDMrNr slRÀTrvÂs
16,1.Quem, convocado o.a"to 

-ào 
pxazo de validade 

-da 
sua proposta' não celebrar o contrato'

deixar de entregar o, up-.."árri". docrmentaçâo falsa e;igida para o cêrtame' en§ejar o

retardamento da execuÇão aá-"ã' tli"t"' náo mantiver u ptopoJt"' falhar ou fraudar na êxecuÇão

do contrato, comportar-se d; ;;"-i;ldá;to' dêclarar info'rnaçôes falsas ou cometer fraude fiscal'

garantido o direito à .^p1" i;;t";, iicará inpeaido de licitar e contratar com a uniáo' Estados'

Dist!ito Eêdêral ou u,r,,i.rpio'" e, 
'será descredenciado do Sis!êma de cadastramento unificado de

Eornecedoles SICÀÉ do n.""iiã-"ãá.rãi e de sistemas semelhantes nantidos por Estados' Distrito

Eederal ou Municípios, pêl-o plazo de até 05 (cinco) ânos, sen preiuizo das multas plevistas

neste Baj-taf ê das dêmais cominaçôes fegais'
16.2.À !ecusa iniusta êm d"l"-;;;;ã tt-''npti t t" obrigações a§sumidas e preceitos regais' suieitaxá

o Contratado, garantida a prévia defesa' às sêgr]intes pênalidades pievistas nos Àrts' 86 e 87'

da Lei 8.666/9:, a - aat'e'rtància; b - multa de mora de O'5t (zero vilguIa cinco por cento)

aplicada soble o valor clo contrato por dia de atraso nâ entrega' no inlcio ou na e><ecuÇão do

objeto ora contratado; c - multa ae iOt (aez por cento) sobre o valor contratado pe1â inexecuÇão

total ou parcial do co']ltuto; d - simultanêamênte ' 
qualquer das penalidades cablveis

ii"ããr"""i"aà" na Lei 8.666/93 e na Lei ro'520/a2'
16.3.sê o valor da *"t'tt o* i"-at"lzaçâo devida nãÔ for recolhido no prazo dê 15 (quinze) dias

aoós a comunicaÇão ao 
"á"ar.i"àã, 

será automaticamente descontado da primeira palce1â do

oaoarnento a que o contrat.ao vi-er'a fazer jus, acrescido dê juros moratólios de 18 (irm po!

ããlil ;; .e"l o,.,, quando for o ca§o' cobrado judiciarmente'

16.4.Após a aplicaÇâo ot q'ui"qt'"t das penalidadês pt"'i"tt"' rêaliza!-sê-á comunicaÇâo êscrita

ao conrrarado, . p*r:-..ao"là-H;;";"; ãii"r.i, -ã)<.'i"rdas as penalidaclês de advertência e roulta

de morâ quando for o caso, tã""iã"a" o fundanento reqãr aa pt"'içao' informando ainda que o fato

lãJ-tãgi"a..a. ê Publicado no cadastro correspondente '

1?.0.DÀ col.íPRovÀçÁo DE EX3Ct',çÁo E RECEBTMEI(IO DO. OBJETO

1?.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condiÇões

;.;;;;;;"; os proàedimentos ê prazos para receber-o,sêu objêto

ã."ã,-l ai"p."iÇôes dos arts' i3 ê l6' dê rei 8'666'/93'

18.0,Do PÀGÀ!{ENT :--r^ hôÀiânrÊ nrôcêsso regular e em observância às normas e

il;*r-i?,1*"1"'."".:;;Í ,:"".'ãis: ü'i:Ê?.5'::i".1?.,*.'.ã-"á""' ,'o prazo de tiinta dias'

n:;:3":.::.::l::t;ri;#à:ti:T":::, nao será -"'p"-'o' ao valor do rêspectivo -adinpremento' 
dê

acordo com o cronoqrana alro.ruao, quando for o caso, e sempre êm conÍormidade con a

anto pendente de liq

de adimPlemento das obrigações
pelo oRc obedêcerão, conforme o

uidaÇão quatquer obrj-gaÇãodi spo

VP

nib-L I i dade de recursos fi'nancelros'

compensada com o Pagamento

18. 3.uenhum valor será P

financêira que the for imP
ago ao Contratado enqu

osta, êm virtude de
pendente, sem que is

i-s atrâsos de Pagame
orrido de â1guma

data Iimitê fix

penalidade ou i.nad j'mP

EM

indice de compensaÇão

fência, a qual Poderá ser
cimo de gualquer nature za '
nstrumento, e desde que o

rá adÍtitida a comPensaÇão
a data correspondente ao

ão do atraso no Pagamento

so gêre direito a acrés
nto nos termos deste i

forma Palâ o âtlaso, se

ada Para o Pagamento até
ratório§ dêvidos em raz

18. a .uos casos de eventua
Contratado não tênha conc
financêila, devida desde a
efêtivo Pagamento da Parce
sêrâo calculados com uti 1i
moxatórios; N = núnero de dias

fa. Os encargos mo

zaçáo da sêguintê fórmula:
entre a data Pr:êvistâ Pala o Pag

11 xVP
anento ê a do efetivo Pagamênto;

financeira, assim âPurado: r
o nos últimos doze mese§ ou, na

Na hipótese do refe rido

, I, onde: EM enca rgo s

não

valor dâ Parcela a ser Paga
al do IPCA-fBGE acumuIad
Governo Eêderal que o substitua'
flnanceira vênhâ a ser extinto

o, êm substituiÇão, o que vie

; EI
(TX 100)
sua falta,
índice est

1eg i s 1aÇão

3 65, sêndo TX

um novo índice adotado Pelo
abelecldo Para a compensaÇâo

ser utilizado, sêrá adotad
então em vigol.

percêntu
ou de qual-quêr fo

r â sêr determina e1a

POSSa mals

19. O.DO REÀiruSTÀ}'{ENTO
19.1.os PiêÇ
19,2. Dêntro do P
poderão sofrêr rêaj
no lPCA-lBGE acumu
êxclusivamêntê Para
19.3.Nos rêajrlstês
dos efêitos financ
19.4.No caso de at

uste aPós o interrêgno de

l-ado, lornando-se Por bas
as obrigaÇões iniciadas e

subsequentes ao Plimêiro, o

e j-rôs do último rêajuste'
raso ou não divulgaÇáo d
tância calculada PeIa ú

ôs contratados sáo fixÔs ê 1rrêal
razo dê vigência do contrato

ustáveis no Prazo dê um ano'
ê mêdiante solicitação do

rxn ano, na mesma ProPorÇâo
e o mês dê aprêsentaÇão d

concluidas após a ocorlênc
interrêgno mlnimo de um ano

Contratado, os PleÇos
da variaÇão ve ri ficada

a respectiva Proposta,
ia da anualidade

sêrá contado a Palt ir

o indice de rea

Contratado a impor ltima va riaÇão
iustamento, o ContratanLê pagará ao
- 

conhec i dê, 'l iquj.dando a diÍêrenÇà



correspondente táo logo seja divulgado o indice definitivo' Eica o Contratado obrj-gado a

áprar"rrtu. memória de cálculo referente ao reajustamento dê preços do valor rênanescente, semple

que êste ocolre! '
ig,S.lfa" aferiÇões finais, o indice utilizado para reaiustê será, obligatoriamênte, o definitivo'
L9.6.Ca§o o índice estabelecido para rêajustamênto venha a ser extj-nto ou de qualquer forrna não

possa *uis ser utilizado. se!á adotado; em substituição' o quê vier a §er determinado pela

legislação êntão êm vigor.
19.7.Na ausência de prev-isão legal quanto ao lndice substituto' as partes elegerão novo lndice

oficial, para reajustanento do preço do valor remanescente' por meio de termo aditivo'
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostj"lamênto '

20.O.DÀS DÍSPOsrçõEs GERATS

20.1.NãoseIádevidaaosproponentêspelaelabo]:açãoe/ouaprêsentaçãodêdocumentaÇãoIê1âtiva
ao cextarne, qualquer tipo de indenização'
20.2.Nênhumapessoafl§ica,aindaquecrêdenciadaporproct]raÇâolegal,poderárepresentarmais
de uma Licitante '
20.3.4 presente ticitaÇáo sonente poderá vix a ser revogada por razÔes de interesse púb1ico

decorrente de fato supervêniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte' por

i.legalidadê, de oficio o, pãr'pio"otaçáo de !ercéiro5' mediante parecêr escrito ê devidamênte

fundamentado.
2O.4.Caso as datas previstas para a realizaÇão dos êventos da p!êsente licitaÇão sejam dêc1aladas

feriado e náo havêndo ratificação da convocaÇão, ficâm transfêridos automaticainente pala o

;;;;it" dia útil subsequênte, t't *""to rocal ê hora. anteriormente previstos'

20.5.o oRc por conveolenciJ 
- 
ua^i'li" ttutiva ou técnica' se reserva no dlreito de paralj'sar a

qualquer tempo a êxecução ãã càt'tratuçao' cientificandÔ devj-damente o contratado'

20.6.Decairá do direito dê impugna! perante o oRC nos termos do presente instrumento, aquere

que, tendo-o aceitado sem otláçao, venha a apresêntar' depois do julgamento' farhas ou

irregularidades qu. o 't,itit"rn íipOtt"" em quê tal comunicado não têrá efeito de recurso'

20.?.Nos valoles aprese"t:ã; ;;i"" licitãntes' já dêverão estar incluldos os custos com

aquisiÇáo de material, ^aolJãlortu 
utilizada' impostos' encargos' ftêtês ê Ôutros que vênham a

incidir sobr.e o§ respectivos pleços'
2O.8.As dúvidas surgidas após a apresentação das plopostas ê os casos omissos nêstê inst!\rmento'

ficarão única . .*c trs i.rarriuntu ".rj.iao" 
; interpr-etaÇão do Plegoeiro, sendo faÇultada ao mesmo

ou a autoridad. "rperio, 
ã-ORC, ; qualquer tas.- a. lj-ci-tãção, a promoÇão de diIlgência

dêstinadaâesclarece!ouacomplementarainstluçãodoprocesso.
2o.9.Para dirinir cont!o'''ãt"iu" a""o"entes deste cert'ame' excluldo qualquer outro' o foro

competentê é o da Comarca de Ítabaiana'

Moge i ro PB de Março de 2 022

FLÀV CLEBSON ÀRÀ JOo
Pre oeiro oficial



ÀNEXO

TERMO

I pRxcÀo PRESENCTÀ! N" 00011/2022

ESÍÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ

PREEETTUA,À MI]NICÍPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PER}áÀNENTE DE LICITÀÇÀO

CONIRÀTAÇÃO DE EMPRBSÀ DO RÀMO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

VEÍCULOS E MÁOUINAS PESÀDAS DESTE MUNICÍPIO'

DE REEERÊNCIA ESPECIE]CAÇÓES

1.0.DO OBJETO
1.1. Constitui obieto desta l-icitação:
E EXECUçÃO DE SERVIÇOS PARÀ EROTA DE

côDIGO
1

2.0.wsÍrFÍcÀTrlrÀ
ã . i . ãã."]ããt""oo as necessidades do oRc' têm o presente terno

" 
;à;;;.il;;;, às ptoteai^t"tos necessários para viabilizar

2.2.4s características e especificaÇôes do objeto ora Iicitado

a finalidade de definir, técnica
a contrataÇão êm tela '

são:

. UNIDÀDE
UND

qUàNTIDÀDE
D I S CRN.íINÀÇ]iO

SÀ],1U RENALT, MASTERRÀMB RO1'ÀN FÀB' 2O1O /
/ SÀUDf,
ôNlBUS voLKS!'lÀcEN, 15.190 soo Escol-ÀB HD EAB 2012 / MaD' 2a12 DE PLÀcAl

OFG9134 /PB {EDUCÀÇÃC)

ôNrBUs voLKswÀGEN, 15.190 EoD E s oRE EAB 20L2 / MaD 2a72 DE PLÀCA

OEC) I46lPB ED' CAÇÀO

ÔNIBUS VOLKS!,IÀGEN. 15.19i] IOD E.HD ORE EAB. 2O1O / MOD. 2011 DE PLÀCI!

NQKg] 1] /PB (EDUCAÇÀO)

ôNTBUS EoRD, 81618 FAB. 1996 / MoD 199l DE PLACÀ Y::'u^'-l"S- 
(EDUCAÇÀo)-,--

:õt!reus rvrco, cTTYCLASS rocre rae 2ala / MaD ' 2011 DE P1'ÀcA NoJ5558/PB

PLÀCÀ QFGOO63/PB
àrr"ra'rto"o, voLÀRE vBL 4x4 Eo EAB 20ll / MoD 2cll DE

:(EDUCÀÇÃo) pLÀcA ocEllgo/pBl
Olriaus-úpolo, voLÀRE v81' ro ree zol: / MoD 2013 DE

§?::tti,"t:r", voLÀRE v8L ESC rÀB 2.ce / MoD 201o Di PLACÀ MoKe0e2/PB

T PI,ÀCA NQE9O]O/PB
,rã*o à*t"ut rvsco. criiclass 70c16 EÀ8 2009 / MoD 2010 DI

J::[^:ilIr. Mpo,,o, voLÀRE v8L 4x4 Êo EÀ8 2012 / MoD 20L3 DE PLÀcÀ

'ocF072 0 /pB (EDUcÀÇÃo) plÀcA ôcA9?97lpBl
ãot*ro on*"r, 14000 EAB 2a73 / vlaD 2014 DE

:i§,Xit;XHlii:ÍoNAL, 4400P7 6x4 FÀ8 2012 / MoD 2013 DE PrÀcÀ oGDTer?/PB

. ( INFRAESTRUTUBÂ) - úaCe OGEllll/pB
,i ro- 

-i"ii""oa, 
o"ÀL, 44o0Pr 6x1 EAB 2o13 / MoD 2014 DE

JáI:H:::H"ffi],À, NxR1s0 BRos Mlx ES FÀB' 2010 / MoD 2010 DE PLÀcÀ

I3:::l:iH^'l:H::";:fri' BRos KS EAB 200r / r4oD' 2004 DF' PLÀcÀ m1!Íe36s/Pí

(sÀúDE) _ oEyo323/PB
,iro, it*ro, ÀD,ENTURE cD FÀB 2013 / MoD 2-013 DE PLÀcÀ-

E.RD (À, sE 1.0 HA B EAB 
';;;;-;;'' 

zo:'a oi rrace osw1eg/PB ('AÚDE)

03 (três) NrssAN, MÀRCH 'o'* 
io" 2018 / MOD' 2019 DE PLACAS OSE3910/PB',

óitiaeoroe E QSFq Lrô/PB sAUDt

.sAMU MERcEDEs.,BENZ EÀB.. :orã"7'uoo 2,019 DE PLACA QSr4l39/PB (sÀÚDE)

Àr"1BULÂNCIA voLKSwAGEN, seuliic MàorrrôcR AB1 EAB' :ôi: / noo 2014 DE PLACA

MOD. 2C1O DE PÍ.ACÀ NQI9585/PB

UND

utlo

UND

3

5

'7

9

10

11

!2

13

14

I 15

l6

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND,.
UND

UND

UND

UND

UND

UND

11
18

19

20
2l

:22
OC

iCÀMI
(SÀU

D5? 4? /PB (SAÚDE)

NHONETE EIAT,

arncÀôss rnÉ. 2018 / l"loD'

VOLKSWAGE N ÀI'1ÀROK, cD 4X4 S EÀ8. 2015 /
03 (

DE)

ClTROEN

669/P3

SAÚDE)

uNi
UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

rion Iqoorrtcna EÀB. 2018 / MoD' 2019 DE PLÀcÀ 0sE5

2018 DE PI,ACA QSA5]14lPB (ÀÇÃo)

23
24
25
26
2',l

MOD. 2016 DE PLACÀ OEB1831/PB i

t.rê s ) TRÀTORES NEW HOLLÀND, TL85E ( I N FBÂESTRUTURA )

( INFRAESTRUTURÀ)02 (DOrs ) TBÀTORES JOHN DÉERÊ,5085E

MOIONIVELÀDORA PATROÍ' CÀSE, 845E (INFRÀESTRÜTURA)

TERPl LLAB, I2OT í INFBAESTR:JlUBÀ'
2a
2g
30
31
32
33
3A

MOTON IVEIÀDORÀ PÀTRO! CA
9S ( ÍNERÀESTRUTURA)

CARREGÀDEIRA H YUNDAI, H],? 4 O

RETROESCAVADElFÀ CÀTERPÍLLAR,416E (TN ERÂESTRUTURÀ)

RETROESCÀVÀDEIBÂ RoNDoN, RK'i068 ( INFRÀESTRUTURA )

O2 (duas ) GttÀDE S ARÀDORA 16 DISCOS, PICClN (]NTRÀ

GRÀDE ARÀDOFÀ 16 DISCOS, TÀTÚ ( ÍNERÀESTRUTURÀ)

GBÂDE ÀRÀDOBÀ 14 DISCOS '
TÀTU { INERÃESTRUTURÀ)

ESTRUTUBÀ)

UND

1

I

i

1

1

1

I

t-

1

1

I

1

r

1

1:

1

1

1:

\.
1

'i

i
1

1

1

1

1

1

1

1

L

UND

ffi



35

-36
3'7

3S

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÀNICA PÀRÀ OS VEÍCULOS DE PASSETO

PRESTÀÇÀo Di SERVIÇO EM MECÂN1CÀ PA8À OS VEÍCULOS UTILITÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICÀ PÀRA AS VEÍCULOS MEDIOS E ON]BUS

ÂN1CÀ PARA OS VEÍCULOS PESÀDOS (CAM1 Nhõê S HOMEM/HORÂPRESTÀÇÀO DE SERVIÇO EM MEC

Xil:iiliàtrl"'il,í'ilã1'1,i"-]";ÀNrcÀ pÀRÀ os MÁeurNÀs pEsADÀs, rRAroREs eHoMsMTioú
MÀOUINAS AGRICoLAS (Pá carreqadeira, Pâtrol', Petliescavadeira ê Tratores

pnnstaÇÁO DE SERVIÇO EM ELÉTRTCA pÀRÀ OS VEÍCULOS DE PASSEIO/UTILITÁRIOS, HOMEI'1/I]ORÀ

ÔNIBUS, VEÍCUTOS MÉDIO, MÁQU]NÀS PESADAS E TFÀTORES

pRESTAÇÀO Og SíÂViçO DE LÀNTERNÀGEM E PINTURA PARÂ OS yEICULOS DE PASSEIOHOMEM/HORÀ

/UTILÍTÁRIOS, ÔNIBUS, VEÍCULOS MÉDIO, MÁOUI,NAS PESÀDAS. E TRJ\TÔRES

prasrldÁô os siiüço or ÀegoQus PÀRA os vEÍcuros DE PAssEro/urrlrrÁRros I ri'Í. 
l

pnesilÇÃo DE sERVrço DE REBoQUE/GUrNCHo pere ôtJleus, vEÍcul.os MÉDro E KM i

PESADOÀ, TRÀTORES E MAQUINAS AGRICO],AS (Pá CAITEgAdEiIA, PAtTOl,

Pêtr i e scavadei râ e Tratores diversos).

HOMEM/HO

HOMÊM/HORA

HOMEM/HCRÀ

r00
300
600
5E0

530
39

40

41

A2

43

3. O.OBRIGÀÇõES DO CONTRÀÍÀDO
3 . 1 . Responiabilizâr-se por todos os ônus ê obrigiações concernêntes à l"egislaÇão fiscal' civil'
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as despesas e complomissos assumidos. a qualquer

tltul-o, pelante sêus fornecedores ou terceiros êm razâo da êxêcução do objeto contlatado'
3.2. Substituira, alcando com as dêspesâs decorrentês, os materiaj.s ou serviços quê aPresêotalem

altêraçóes, dêterioraÇões. imperfeiçôes ou quaisquer irlegularidades discrepantês às êxigências
do instnmento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento'

3.3.Náo transfêrir a outrem, ;o todo ou em partê, o objeto da contrataÇáo, salvo mediante prévia

e expressa autorizaÇão do contratante'
3,4.üanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, en compatibilidade
corn as obrigaçôes assumidas, todas as condiÇóês de habilitaÇão e qualificaÇão êxigidas no

respectivo pioà"""o licitatório, apresentando ao Contlatante o§ documentos necessários' sempre

quê solicitado.
3.5.Enitir Nota Fiscat correspondente à sêde ou fi11al da êmpresa quê apleseDtou a documentaÇão

na fase de habilitaÇão.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigênte, enquadlando-

sêr rigorosamênte, dênt;; dos prêceitos fegais' nornas e espêcificaÇões técnicas

correspondentes .

II.O.DO CRITÉRÍO DE ÀCEITÀBIúIDÀDE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta ou laDce vencedor com valor para o re§pectivo iten relacionado acima' na

coluna côdigo:
4,1.l..comindÍciosguêconduzamarl-naPlesunÇãorelativadeinexeqLlibilidade'pelocritério
definido no Àrt, 4g, rr, áa r,e:. 8.666/», êm ta1 situaÇão, não sendo possívê1 a imediata

confirmaÇão, podêrá ser aadã ao licitante a oportunidade dê demonsttar a sua exequibil.idade,

sendo-1he facultado o p.uro du 03 (três) dias úteis para conprovar a .viabilidadê dos p!eÇo6,

conformê palâmetros do mesmo A!t' 48, II, sob pena de desconsldêraÇáo do item'
4,2.Sâlienta-sê que tais o"á*ãr,.iru'não desclàssificam autornaticamentê a proposta, quando for

o caso, apenas o item correspondente '
4.3.os lances verbais se!ão Lfetuados em unidadê monetária Dacionaf'

5, O.MODEÍ,O Dâ PROPOSÍÀ

5.1,É parte integrante destê Termo de Refêrência o modelo dê Propo§ta dê prêços
sua proposta no próprio modelo fornecido'

acufta o instrumento convocatório - Ànêxo 01'

corrêspondente,
desde que sej a

podendo o
devidamente p

SECRET

licitante apresentar a
ido, conforme fre

600

2oo0
1000

\
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITURÀ MUNÍCIPÀI DE I'íOGEIRO

coMrssÀo PERMÀNENTE oe r,rcrrlçÂo

ÀNExo 01 Ào rERMo na nsEEBÊNcre - PRoPosrÀ

PREGÃO PRESENClAL N. OOO11/202 2

PROPOSTÀ

REE.: pREeÃO PRESENCTà! tl' oootLl2022

oB.lEro: coNÍRÃTÀÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARÀ TORNECIMENTO DE PEÇAS E EXBCUÇÃO DE SERVIÇOS PÀRÀ

FRorA DE vEÍcutos E MÁQUrNAS PEsADÀs DEsrE MUNrcrPlo.

PROPONENTE:

Prezados senhores,

Nos termos da licitaÇão en epíqxafe, apresentamos ploposta conforme abaixo:

cóDrco DrscRDaaNÀÇÃo uNrDÀDE

I SAMU RÉNALT, I'IASTERRAMB ROTAN FAB. 2O1O UND

,/ MoD, 2o1o DE PLÀcÀ NQr9585/PB (SAÚDE)-.

2 ÔNIBUS VO],KST,IÀGEN, ].5.190 EOD ESCO],AR UND

HD EAB. 2012 / MAD, 2012 DE P!ÀCA

QUàNTIDÀDE
!.ÀÍoR

DESCONaO

lrÀr,oR DE PRECO TOTÀL.
REFERENCI]À

RS 25 , o0o, 0 ol

ns zz . ooo, ool -

oEGg134/PB (EDUCÀÇÀo)

3 ÔNIBUS VOLKSWÀGEN. 15'190 EOD E.S.ORE
FÀ8. 2AL2 / MAD. 2012 DE PI-ÀCA

orc514 6/PB (EDUCÀÇÁo)

ÔNlBUs VOLKS}íÀGEN, 15.190 EOD F HD ORE

FÀ8. 2O1O / MOD. 2011 DE PLÀCA

NQK9717/PB (EDUCÀÇÁO)

5 ôNrBUs EoRD, 81618 FÀ8. 1996 / MOD. UND

UND

UND 1

1

1i

1

Rs 22 .000, 00

RS 25.000,00

Rs 30 . 000, 001

1997 DE PLACÀ MMYO189/PB (

6 ÔNÍBUS I VECO, CÍTYCIASS 70C16 EAB. 20

/ ttoD. 2O 11 DE PLÀCÀ NQJ5558 /

EDUCAÇÀo)
10
PB:

UND R§ 18 . 000, 00

(EDUCÀÇÃO)

ÔNIBUS MPOLO, VOLÀRE V8L 4X4 EO EAB.'

2AÜ / MAD, 201? DE PLACÀ QTGOO63/PB
( EDUCAÇÃo)

ôNrBUs MPoLo, voLÀRE vBL Eo EAB. 2012

/ MOD. 2013 DE PLACÀ OGE]190/PB
(EDUCAÇÀO

ôlirsus úpo]-o, voLÀRE vBL ESC FAB. 2009

/ MOD. 2010 DE PLACÀ MOK9092/PB

UND

u)l l

UND

Rs 18.000, 001
1

Rs 18 . 000, 00

9
1 Rs 21.0 00, 0 0

r(EDUCÀÇÁo)

10 MrcRo ÔNrBUs I,ASS 70C16.
DE PLACÀ

IVECO, CITYC
B, 2009 / MOD. 2 010

UND 1

--+-

Rs 2 4 .000, 00

RS 2 9.000, 00

Rs 60.000,00

NQÊ907 o /PB (EDUCÀÇÃo)

]MIcRo ÔNIBUS MPOI,O, VO

EAB. 2AL2 / t1OD.

oGFoT2o/PB (EDUCÀçÃo)

v8t 4x4 EO

DE PLÀCA
UND

UND

1
11 LÃRE

l2 caçellãÀ Ãonaio. 14ooo FAB

2074 DE PLÀCÀ
2A13 / MOD.
aGA9191 / PB

13

14

15

( ÍNFBÀESTRUTUBÂ)

caçaueÀ rrrtrutacroNÀL, 44ooPl 6x4 EAB UND

loiz / t,oa. 2013 DE PLÀcA oGD19'71/PB
{ INFRAESTPUTURA)'prpÀ ttrrsRNectoNÀL, 4400P7 6x4 EAB' UND

2013 / MOD. 2014 DE PLACA OGt1111/PB
( I N FBÀÉSTAUTURA )

'uorúrcr,rií-nollDA, NxR150 BRos Mrx ES UND 
I

iAB. 2O1O / MOD. 2O1O DE PLACA

NQG9815/PB (AGRICULTURA)

üãrôcrcierl HoNDA, NxR125 eno§ r§-raÊ '
2003 / MOD. 2OO4 DE PLÀCÀ I4MII9365/PB

2 013

Rs 26,000,00

1

R§ 3.000,00

R§ 2.500, OO
16

(sÀúDE)

UND

1

1

1

R$ 24 . 000, 00

1

§
1

1

1



EIÀT STRÀDÀ, ADVENTURE CD FÀ8. 2013 /i UND

.; UND

Rs 16.000, 00

MOD. 2013 DE PLACÀ OEYO323/PB

, 18 'EORD KÀ, SE 1.0 HÀ B EAB. 2018 / MÔD

'. zorc DE PLACA QSD7198/PB (sÀÚDE)

19 O] (tIés) N]SSAN. MARCH 10 SV FAB. 201

l1

. 23 CITROEN AIRCROS S FAB. 2 O1B /

I

8a UND

UND

R§ 2 0.000 / 00

-- lns as.óôô,oo

1

1

1

1

L

1

1

/ MoD. 2019 DE PLACAS QsE3910/PB
QSE388O/PB E OSF913 9/PB {SAÚDE)

20 saltu Meacebrs BENZ EAB' 2018 / MoD' UND

2019 DE PIACA QST4339/PB (SAÚDE)

2l ÀMBULÂNC1A voLKswAGEN. sAVErBo UND

] ]MODIEICAR À81 EÀB, 2013 / MOD. 2014 DEi

PLACÀ oCD57 4I /PB 'SAUDE)
22 CAMINHONETT, ETAT, F,IOR MODIEICAR EAB. UND

2018 / MOD. 2019 DE PLACÀ 0SE5669/PB
( sÀúDE)

MOD.2018

FAB.2015
PB ( SÀÚDEL

R§ 20.000, 00

Rs 2 o. ooo, 0o

: UND

t{L740 9sr t'ND

416E UND

Rs 15 . 000, 00

R§ 4 0.000, 00

12.000,00

35.000,00

RS 45.000,00

Rs 30.000,00

Rs 4 0.000, o0

R$ 4 0.000, 00,

R§ 40.000,00

I
DE PLACÀ OsA5714/PB (ÀÇÃo)

24 OLKSWÀGEN ÀI']AROX, CD 4X4 S

MOD, 2016 DE PLÀCÀ OFBL831/

25 03 (tTêS) TRÀTORES NEI{ HOLLAND, T1,8 5E

26

21 8458

ÚND

UND

UND

UND

( IN FRÀESTRUTURÀ)

O2 (DOIS) TBÀTORES JOHN DEERE,

( I N ERÀESTRUTUBÀ )

MOTONIVETADOBA PÀTRO], CASE,

I ( INERÀESTRUTURÀ)
: 2A MOTONIVELADOBÀ

5085E

PÀTROI, CATERPIL],AR,

12OK ( INTRÀESTRUTURÀ)

29

30
. ( I N T'RÀESTRUTURÀ )

. 31 RETROESCAVADEIRÀ

PÁ CARREGÀDEIRÀ
( INTRÀESTRUTURÂ)

RETROESCAVADEIRÂ

HYUNDAT,

CÀTERPIl,LÀR,

RONDON, RKAO
R5 40.

R5 12.

000, 00.

o0o, oo' 
--

UND I

( I N T'RÀESTRUTÚRA )'32 O2 (duas) cmoes en-aoóRA t6
PICCIN (INERÀESTRUTUBÀ)

GBÀDE ARÀDORÀ 16 DISCOS '33

4i

42

43

VALOR TOTÀL DÀ PROPOSTA' R$

PRAZO - Itêm 5.0 |

PAGAMENTO - Itêm 18'0:
VÀLIDADB DÀ PROPOSTA - ItêM 8.0:

DISCOS, UND

TÀT'J UND 1

( I N FRAESTPUTURÀ )

n cs-nnr -Àraoônl 14 íiscos' TAru uND , t
{ INFRAESTRUTURÀ )

ís persraçÀô oÊ-seivrço tM MrcÂNrcÃ- pÀRÀ: HoMEM/ Ho I 300

ói vstóulos DE PÀssEro ,- I RÀ

36 ;;";;;6 oe sunvrço ú-urcÀNrcÀ PAiÀsoMEM/Ho 300

ài-usiórlo" urrlrrÁRÍos EÀ

11 n^rsrocao os seavriõ eü úÉcaNrce paaa sor'trtl/tto 600
- nl-riiéulos MÊDIos E ÔNTBUS RÀ

r'3t 'pREsrAÇÀo DE sÉRvrÇo sM-MÉôÂúrce pÀn{ior'ÍrMrHoi 580

, "" ài----u'"iau"oa PESADos (caminhÕes' FÂ

i Nascionais e Íoternacionais) ,---l
39 pniirrçnõ or ssnvrÇo Eú MEcÀNrcÀ PARÀHoMEM/Ho 530

ài-- ,Áour"os PEsÀDÀs' rRÀroREs E RÀ

úeouio,ei oonrcotÀs (Pá carregaderrd'
Pê;roI, PeLrr escàvâdei ra e Tratores

' divêrsos )

i-ao PREsTAÇÃo DE sERvrÇo ru siÉtnrce- pARíuôueuzio: 600:
'- À" u"icutos DE PAssElo'/urrLlrÀRtos' RÂ

á"ruri, vEÍcut.os MÉDro, MÀQUI NAs

R§ 6.000, 00

Rs 5.000,00
i

115, 0

R5 120, 0

RS 120,00,

R§ 150, 0 0

F.5 130,00

R§ 135, 0 0

R§

R5 150, 00

0

o

--..,1

I

PESADÀS E TBÀTORES
pRFSTÀCÃO DE SERVIÇO DE LANTERNÀGEM E HOMEM/HO 52A

ni"iú* OONO OS VEiCULOS DE PASSETO RÀ

)uriiiia*iô., ôNIBUS, vEÍculos MÉDro' 
l

iÀóuiNÀs prsÀoes E rRÀroREs : l

i?it"^an"' ," .t.vlÇo DE REB.QUE PARÂ rM 2000

OS VE.ICULOS DE PÀSSE.!O/L T l LTTÀRIOS

DorcrÀ.Ã.r DE sEBvIÇo DE KM 1000

"iãóôuilãun,..no 
PÀFiÂ ôN lBUs ' vEi'rrLos

üirrõ n p"slnos,TBÀToRES E MÀQUINAS

oãnicor,as (Pá carregadeira' Patrof i l

p"t.ie""a"ua.i." e Tratores diversos) '

Rs 6.00

R§ 6, OO

/de de

I

1

1

1

1

I



Rêsponsáve L

CNPJ

\



Àl,rExo 1r - PREGÃO PBESENCTAT. N" 00011/2022

MODELOS DE DECLÀRÀÇÓES

REE.: PREGÃO PRÉSENC]AL N. AOOI7/2022
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

- DECLARÀÇÁO de cumPlimento
da Lei 8. 666/93.

do dispo§to no Art. 7Ô, Inciso )«XIIÍ' da Cr

ESÍÀDO DÀ PARÀIBÀ
PR.E EE ÍEU8,A MUNICÍPÀL DE }.'OGEIRO

COMÍSSÃO PERMANENTE DE LICÍTÀÇÀO

declara ter conheci-mento e

rio e submeter-se as condiÇóês

EOLrlÃ 01/ 02

Art. 27, lnciso
1 0

O proponente acima quafificado, sob pênas da Lêi ê em acatameoto ao disposto no Art' 70 inciso

xxxlrr da constituiçáo F"d.;;i, iti ô'esa' de 27 de outublo de 1999' declara não possuir em seu

quadlo de pessoal, f,l'tio"iJo" menores de dezoito anos em trabalho noturno' perigoso ou

insalubre e nem menore§ a"-ã""""ti" anos' em qualquer trabalho; podendo êxj'stil menores' a

partir de quatorze anos, na ""Jiçao 
dê aprendiz na forma da legislação vigente'

supêrvêniência de fato impêditivo no que diz respeito a participação na
2.0 - DECLARÀÇÂo de
licitaÇáo.

conforne exigência contj-da na Lei 8.666/93, Art. 32, §2o, o proponente acima qualificado' declara

não haver, até a presente àutu' futo impeditivo no que'diz ráspeito à habilitação/participaÇâo

na presente lícitação, "-o 
ãlt't-J*u"áo em concotdata orr 

""tuão 
falimentar' êstando ciente da

obrigatoriêdade de inrorrnJJ t"clltã""it" posteriores' Ressalta' ainda' não estâr sofrendo

penalidade de declaraÇão aJ-laã"àiã.a. no â-r.,lito a. Ja^ini"ttuçao Fêdera1, Estadual' Municipal

ôu do Distrito Eederal, u..u"áo .i"iL ê criminalmente pela presênte êfirmação'

3.0 - DECLÀBÀÇÃo de submetêr-se a todas as cfáusulas ê

convocatório.

condiÇôes do cÔlrêspondênte instrumento

o proPonente acima qualificado
aa"p""tiro instrumento convocató

aceita! todas as cláusulas do

nêIe estipuladas.

NOME,/AS S lNATURÂ/ CAR6O

Representante Iegal do proponente '

OBSERVAÇÃO:
ÀS DECLARÀÇÕES ITEVERÃO SER EIÀBORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITÀN1E' OUANDO FOR O CÀSO'

Local e Data.

\



EOLra 02l02

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N. OOOl]-/2022
PREFEITURÀ MUNICIPÃL DE MOGEIRO

PROPONENTE r

CNPJ:

c) que não tentou, Por qualquer
outro participante Potencial ou
ou não da leferida Iicitação;

d) que o conteúdo da proposta aprêsentada
não será, no todo orl em parte. dirêta ou
outro participante potencial ou dê fato do

do obieto da referida licitação;

para participar do Pregão Prêsencial í' O0All/2022
i;diretamente, comunicado ou discutido com qualquêl
Preqão Presencial n' 00011/2022 antes da adjudicaÇáo

4.0 - DECLÀRÀÇÃO de êlaboração independênte de proposta'

(identificaÇão completa do represêntante do licitante), como represêntantê devidamênte

constituldo de (id;ntificação completa do licitante ou do con§órcio), doravantê dênominado

(ricitantê/consórcio), para fins d; disposto no i-têm 7.5.1. do Edital do Prêgão Prêsencial no

OOol7/2022, declara, sob as penas da tái, em especial a art' 299 do Côdiqo Penal Brasileiro'
que :

a)apropostaaplesentadapalapalticipardoPlegãoPresencialú"0o01l/2o22foiêlaboradâde
maneiia indepenàente pelo iicitãnte, e o conteúdo dâ proposta não foi, no todo ou em partê,
dirêta o indiietamente, i"nformado, discuti.do ou recebido dê qualquer outro participante potênciaI
ou dê fato do pregão presencial n" ooo:-l/2022t por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de aPre§êntar a proposta elabo'ada para participar do Preqâo Presencial no

OOO:1:./2022 nâo foi informaaa, disãutiaa ou lecebida de quatquer outro participante potencial ou

de fato do Preqão Presêncial \o oooll/2022, po. qualquer meio ou pol qualquêr pêssoa;

neio ou por qualquer pessoa, .inf1ui"r na decisâo de qualquer
de fato do Pregão Presencial n' 00011/2022 quanto a palticipar

e) quê o conteúdo da proposta aprêsentada pa'a partici'paÇáo do Prêgáo Presencial n' 00011/2022

nãofoi,notodooueroparte..diretaouindiletamente,discutidoourecebidodequalguer
ini.q."rrt" da Prefeitura Municipal de Mogeilo antês da abertura oficial das propostas; e

f)queestáplenamentecientedoteoredaextênsãodestadeclalaÇãoequedetémplenospoderes
ê infornaÇões Pala firmá-la.

Local ê Data.

NOME,/ÀS S ÍNAT IRA/CARGO
Representante tegal do propÔnentê

OBSERVAÇÀO:
AS DECLARAÇÕBS DEVERÃO SER ElÀBORÀDAS EM PAPEL TTMBRADO DO LIC]TÀNTE' QUANDO FOR O CASO'



ESTÀDO DÀ
PREEEÍTURÀ MUNÍCIPÀÍ. DE MOGEÍRO

COMISSÀO PERMÀNENIE DE LTCITÀÇÃO

À}IEXO ItI - PFEGÁO PRESENCIAL N" OOO11/2022

MODELOS DÀ DECI,ARAÇÃO DE REGUTARIDADE ' HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N' OO011,/2022
PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP.'

1.0 - DECLÃRÀÇÁO DÉ

70 .520 /A2 .

REGULARIDADE para habilitaÇáo previsto no Alt. 4o, Inciso VI1, da Lei

oproponênteacirnaqualificado,declara,enconformidadecomodispostonoArt'4o'IncisoVII'
da Lei 10.520/02. que êstá apto a cumprir plênamente todos os tequisitos dê habilitaÇâo exigidos
no respectivo instlumento convocatólio que rege o cêriame acima indicado'

Local e Data.

NOME,/ÀSS INATURÀ./CARGO
Reprêsentante legaf do propÔnente '

oBsÉRvAÇÃo:
íóãàii"]tçao DEWRÁ sER ELABoRÀDA EM PÀPEL TTMBRADô Do LÍclrANrE' QUANDo FoR o cAso'

I



ESTÀDO DÀ

PREFE ITI'R,À MI'NICÍPÀI DE UOGEIRO

COIfiSSÂO PERMANENTE DE LICITÀÇÀO

ÀllExo w - PREGÃO ?RESENCTÀ', N" 00011/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÁO PRESENC!À! N" oooll/2022
PAOCOSSO ADMINISTRÀTIVO N' PP OOO11/2022

coMrRAro Nô' ..../...-cPL
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRETEITURÀ

úãàiinó e ., PArÀ ExEcuÇÃo DE sERVÍÇo coNEoRME

NESTE INSTRUMENTO NA FOR}A ABÀIXO:

MUN]CIPAL DE

DISCRIMINADO

Pêlo presente instrr]mento de contlato' de um lado Prefeitura Municipal dê Mogêiro - Àv'

presidente João pessoa, ql - c-."ir. - Mogeiro - pB, cNpJ n' 08.866.501/0001-67' neste ato

represeDtada pelo Prefeito Àntonio José Ferieira' arasilelro' solteiro' Empresa!io' residêntê e

domicj-tiado na sitio pi"tuiJ'at-ti"' 138 - Ãrea a"'ai : l'togtito - PB' cPF n' 840'199'644-91'

carteira de rdeotidade n" l:aorrg ssPPA' doiavant" "i^pf""á"t" 
CoNTRÀTANTÊ' e do outro lado

' ' ffi;-;' ' ' nêste ato repxesentado

;;; :.::''."iàà,'i" " donicir'iado na ""'
cpF no . "ura"r,r"'âã*iáJidade'n" 

..", doravànte simpresnente CONTRATADO' dêcldiram

as pârtes contratantes """iriu-, 
ã fresente contrato, o jrui-". regerá pelas c1áusulâs e cotldiÇôêS

sêguintes:

:H"H.::ff:*";:J"."ffi'§'""1'li'::"1.",,::""'"";'.'r"?'"T,Iilr"'.'r'"TJí'""; ;iiTã:::.'::
::il:: :: :i'.:"i";"^: X.'l;iíi'"i ;.,";":;!':; ;:'.-á ;' 14 de DezeÍüro de 2006; Dêcreto

MlrniciDar n' 016, de ro o" *'"""*ãou-àoào' t ltqi"r"çã;ptiiinênte' consideradas as alteraÇóes

posteriores das re feridas normas'

cráusura sEGullDA - Do oB'7Elo:
o oresente contrâtÔ tt' Oot-ooi"to' CoNTRÀTAÇÃo.DF 

-EMPRESA 
Do RÀMO PARA EoRNECIMENTo DE PEÇAS E

s,x-ecuÇÀo DE sERVrÇos t* i"ã"'í" 
"oi' 

''iiàüits 
à uÁQurues PEsADAS oEsrE MUNTCTPÍo'

O serviço devêrá §er executado riqorosamente dê acordo com as condiçõe§ exprêssas neste

instrumento, proposta 
"p 

tlt*"-Jtiáot ' 
' àspeci ficações 

-"iãt"r.:"" 
corrêspondentes ' procêsso de

liciraçáo modalidade ar.ná'"n'i.'"'iiJr.i'ã; 
-õãõr 

r i z ozz u 1"J."ço.s do contratante' docuneDtos

esses que ricam razendo p":;""';;;;;;;;tes do presentl ;";;;;''' independente de transcriÇão; e

sob o legime de tareta'

cr,iiusul,À IERCETRA - Do vÀtoR E PREços:

o valor totaf a."tt tontttli' 
-"-iãIá-a" pleço proposto' é de R§ "' ("')'

crÁusur.e QuÀREÀ - Do REÀ;usrerdENro EM SENEÍDo EsERlro:

H?i:ti;::i:"::{;,:i:'i*i;.:".';"';:';";:J".?ijiiffi'&nr1";r:r:::i".'-:s 
preÇos podêrão

sofrer reajusrê apos o intáriãqrro a" ,. ur',o, ,r. *."-"_*i;;;;;;. àa variaÇào verificada no rPCA-

IBGE acumulâdo, .o^u"ao-"u.-iá'-"iu-"J I rne" a" :0"":1:i:â-:-.0,1 i':t""'::1"r"..'.'"'.tost 
a ' exclusivamentê

i:::,::;:!i:!"iff:"àu:i::.:."":i;:l:::"; il.ux.i"iÍi';;;;;J r. *, uno se!á con,ado a pa*ir dos

;!*!j';':tl::';:: ff.tl;fi"r;?x".'?;".'==^'^'-,justâmênto' o cont!aLant'e pasará ao contratado

a importância carculada páit 'oiti *t 
. 
v?t j açâo-::1h^et'ãã'-'ilólot"a9 t diftl:-1li corrêspondente

;ã;'i;;;;i" .*"1e.1'-:.it1'i#::;ii,i";,"; :i;1.1.::ry.'-1'"X?"'ii:i.:',1i:='=:'*'.t *'lT"'" 
0"

cálculo refêrêntê ao rêalu
Nas aferiÇões finais, o ,"ãi"ã"-iial""ãã iu.u ..u1!r"t.-Ià.ã, 

- 
ãn,igutoriamente ' 

Ô definitivo'

casoolndicêestabereciao]1-r-a]tl-:..,*"*""t""t"i'uu"tt-ã"tinto;udequalque!fÔnnanãopossa
mais ser utiLizado, ""tt "o".l?tã"-'"i'* 

-suJstituiçao' t ;;;;; a "et 
dettt i"ado pê1a legisraÇão

entáo ern vigor '
Naausênciadêprevisãofêgalquantoao.índice^substituto'asparteselêgerãonovolndice

:?*iu:t#:í "::^T::llh"i::;"i:"r*':?'*;'r'' 
po' *"io de'iêrmo """* 

Un



cÍ,áUsul,À QÜINIÀ - DÀ DOTAçÂO:
As despesas correrâo por conta da sêguinte dotaçâo, constante do orÇamênto vigentê:
Recursãs próprios do Municipio dê Mogeiio: LEI MUNICIPAL 35A/2021- 02.010-GABINBTE Do PREEEÍTo

02.02O_SEC.DE ADMINISTRÀCÀO E PLÀNEJAMENTO 02.O3O SEC.DE EDÚCACAO, CULTURÀ' ES P ' LAZER E TURISMO

02030.12.361.1003.2013 - MANÚTENCÀO DAS ÀTTVIDÀDES DO TRANSPORTE ESCOLAÂ 02.04O_SEC' MUNICIPAL

DE SAUDE ,/ rMS 02.040-SEC. MUNICIPAL DE SÀUDE / t}ÍS 02.050-SEC.DE ACÀO SOCIÃL ,/ EI.ÍAS 02.060-
SE.DE IND.COM.COMPRÀS E TRANSPORTES O2.O7O-SEC.AGRIC.,MEIO ÀMBIENTE' PESCA E PECU O2'OBO_SEC'DE

INDUST. COMERCÍO E ]NEBÀ ESTRUTURÀ

3'3.90'39'00.oooUTRosSERV.DETERC'PEssoÀJURIDICÀ3.3.90.30.00.00MÀTERIALDECoNSUMo

êm obsêrvância às nôrmas ê procedimentos
ocorrer no prazo de triota dias, contados

CIJ{USIII.À SEXTÀ - DO PÀGÀ}íENTO:

o pagamento será efetuado mêdiantê prÔcesso regular
adotados pelo Contratante, da seguinte manêira: Para
do período de adimplemento.

cLÁusuÍ,À SÉTIMÀ - DOS PRÀZOS E DÀ VÍGÊNCÍÀ:
Os prazos máximos de lnício de etapas de execuÇáo e de

admitem prorrogação nas condiÇôês e hipótêses prevlstas
abaixo indicados e sêrão considêrados da assinatura do

a - Inícioi Inediato;
b - Conclusão: 12 (dozê) meses.
À vigência do presente contrato será dêtemi-nada: 12

assi;atura; podendo ser prorrogada nos têrmos do Art'

cúusul,À orrÀvÀ - Dâ,s oBRTGAÇõES Do co}(rRÀTÀt{TE:
a-EfetualopagamentorelativoaexecuÇãodoserviÇoefetivamentelêalizadÔ,deacordocomas
respectivas cláusulas do presênte contrato;
b - Proporicionar ao Contratado todos os meios necessálios para a fiêI execuÇão do serviÇo

contratado;
c-NotificaloContlat'adosobrequalquerirregularidadeencontladaquantoàqualidadedo
sêrviÇo, exercêndo a nais ampi; à clompría fiscalização' o que náo êxine o contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar represêntantes conr airibuições de Gestor e Eiscal destê contrato' nos têmos da

norma vigente, a"paaiata",,_ta ptrt u(]o*pat'hut e 
^fiscalizar 

a sua êxêcuÇão' rêspecti'vamente '
permitida a contrataÇão o.'ã.-.ã1.", paia assistência e subsídio de informações pertinentes a

essas atribuiÇóês '

concfusão do obieto ora contratado, que
no Art. 5?, S 1', da Lei B'666193, estão
Contrâto:

(doze) mese§r considerada da data de sua
5?, da Lei 8.666/93.

crÁusul,À NoNÀ - Dàs oBRrGÀqôEs Do coNlRÀÍÀDo:
a _ Executar devlcramente o-lã."ir" descrito na cláusuIa correspondentê do presêntê contrato,

dêntro dos melhôres puta*uttã"- a"' lual idade estabêlecidos p"tu á t"*o de atividade relacionada

ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados'
b - Responsabilizal-se pol todos os ônus e obrigaçôês concêrnentes à legislaÇáo fiscal' civil'

tributária e trabalhista, uá* "o^o 
por todas u" d."p."u" e compromissos assumidos, a qualquêr

titulo, perante seus foroe;ores ou terceitos em Íazão da êxecuÇão do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitaào e idÔneo, acêito pelo contratanter quando da execuçáo do contrato'

or" o ,"práaatae inLegralmentê em lodos os sêus êLos;

l*-" r-.-i"-i1J " 
ru"irlau. a fiscafização do contratantê devendo prêstar os informes ê

esc.LarecjmenLos sol ici Lados;
e _ Será responsáve1 pel_o§ danos causados diretamêntê ao Contratante ou a terceiros' decorrentes

de sua cufpa ou dolo na execuÇão do contrato' não excluindo Ôu rêduzindo essa responsabifidade

a fiscafizaçãô ou o acompanhamento pêfo órgâo intêressado;
f _ Não ceder, transferir ou subconiratar, no todo ou em parte, o objêto deste instrumênto' sem

oaoan"aiaaatoeadevidaautorizaçáoexpressadoCootratantê;
g - Manter, durante a vigência do contrato' êm compatibifidade com as obrigações assumidas'

rodas as condiÇôes a. nunrliiã*çal-. 
"q".iiii..ça. exigidas no respêctivo processo licitatório'

aprêsentando ao Contratante ã ào"*'t.nao" necêssários' semprê que solicitado'

cLÁusuÍ.À DÉcn{À - DÀ ÀLTERAçÃo E REscrsÂo:

Este contrato poderá ser 
"il;;;;;* 

a dêvida justificativa' unilaterafmente pêlo contratante

ou por acordo êntrê as pu_r-tÇ- "o" casos ptewis-tos no Art ' 65 ê sêrá lescindido' de pleno

direito, conforme o al"po"io nos arts' '7f i8 é ?9' todos da Lêi B'666'193'

o contlatado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiÇóes contratuais, os acréscimos ou

supressõês que se fizêrem tto" "tr.t'j-ço"' 
até o respectiwo lirnite fi>'ado no Àrt' 65' § 1' da Lei

8.666/93. Nênhum acréscimt ()11 
"lrpit""at 

poderá excáder o limitê estabelecido' sal-vo as supressões

.à",.rftuatta" de acordo cêlebrado êntre os contratantes'

CIÁUSULÀ DÉCIT'íÀ PRIT'EIRÀ DO RECEBIMENTO:

Exêcutado o Presentê cont
ôs procedimentos e Prazos
.""ó, à" disposiÇôes dos Ar

rato e obsêrvadas as condiçôes de adimp lêmento das obrlgaÇôês Pac
tratante obedeceráo, confDâia lecebe! o seu objeLo PeIo Con

Ls. ?3 a 76, da Lei 8.666/93'

CIÁUSuI.À DÉCÍMÀ SEGUIÍDÀ - DÀS

A recltsa injusta êm deixar de

ConL ra L ado, qarânt-oa a Prévja
Lei 8.6b6lq3: a adver!ência;
sobrê o valor do contrato PÔr

ilará o
87, da

pf icada
êto ora

PENÀLIDÀDES:
cumpiir as obl:igações assumidas e preceitos legais' sule

ã;-."", ;" t.gtrÍ,ti." penalidades prêvistas nos Arts' 86 e

f lro"fau de mtra de 0,5* ("to virgula cinco por cento) a
dia de atraso nê entrega, no inicio ou na execução do obj



contratado; c - nulta de 10t (dez por cento) sobre o walor contratado pela inexecrlÇáo total ou

parcial do contrato; d simultanàanente, qualquêr das penalidades cablveis fundamêntadas na

Lei 8-666/93 e nâ Lêi 10.520/02'
se o valor da multa ou i.ra.r.riruçao devida nâo fo! rêcolhido no prazo de 15 dias após a comunj'caÇáo

ao Contratado, será automatiáamente descontado da prj-meira parcêIa do paganento a que o

Contxatado vier a fazer jus, acresciao de juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês' ou'

quando for o caso, cobrado judicialmente'

CIÁUSuI.À DÉCU,À TERCEÍRÀ - DÀ COMPENSÀÇÃO UNÀI{CE IR,À:

No§ casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instlumento, e desde que o contlatado

náo tenha concorrido de alguma folna para o atraso, sêrá admitida a compensaÇáo financeira'

devida dêsde a data fimitê i1".ã. p"r. o pagamento até- a data correspondente ao efetivo pagameDto

da parcefa. os encalgos *o,utOtio" devidàs- em razão do atraso no pagamento serão cafculados con

utilizaÇão da seguinte f ó.;i; t ur"r = lr ' vP x I' onde: EM = encargos moratórios; N = númêro de

dias entre a data prevista'puiu o pug"Intnto ê a do êfetivo pagamento; vP = vafor da parcêIa a

ser paga; e 1= lndice o. 
"o;op""""ção- 

financêira' assirn apurádo: r = (Tx;1oo) : 365' sêndo Tx

= percentuar do IPCA-rBGE 
-;;;;ità" 

nos úrtimos do'e meses ou' lra sua farta' um novo índice

adotado pelo Governo redera-I"ã"t cl ""-ú"i"ua ' Na. hipótêse do- refêrido ii11":^::ttot"cido 
parâ

a compênsação financeira """f'u 
u "tt 

extinto ou de qualquer forma não possa mais- ser utilizado'

sêxá adotado, en substituiÇáo, o que vier a ser determinado pela lêgislação então em vigor'

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado o

assinado pelas partes e por duas têstênunhas'

c!ÁusulÂ DÉcnaÀ QUÀRTÀ - Do FoRo:

Para dirimir as questões dêcorrentes
ltabaiana.

TESTEMUNIiÀS

destê contlato, as partês elêgem o Eoro da Comarca dê

presente contrato êm 02(duas) vias' o quaf

deMogeiro - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

de

PELO CONTRATADO

\


