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o órgâo Rêalizador do certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravantê
dênoeinado siEp.L€sD€nte ORC, torna público para conhêcimento dê quaotos possam intelessar que
fará realizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no
endereÇo aclma, às 08.00 horas do dia 24 de Maio de 2022, por meio do sitê
https | / /ww},r. portal-deconpraspubl icas. com. br, licitaçâo na modaLidade Pregáo no OO0O5/2022, na
forma e.Ietrônica, com critério de julgamento mênor preÇo por item, ê o fornêcimento lealizado
na formâ parceladai tudo de acordo com este instnmênto e em observáncj-a a Lel Federaf no 10.520,
de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Eederaf n'8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei
Complêmêntar n'123, dê 14 de Dezenbro de 2006; Decreto Federal n'10.024, de 20 dê Seteribro de
2019i e tegj-s1ação per:tinente, consideradas as alteraÇõês postêtiores das refelidas normas;
conformê os critérios ê procedimêntos a seguir definidos, alrnejando obter a mê1hor proposta
PATA: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZÀDA PÀRÀ O MUNÍCÍPIO DB MOGEIRO,

Data de aberturÀ dâ sêssâo pública: 24/05/2022. t{o!ário: 08:00 - horário d. BraEíIia'
Data para inicio da fase dê lances: 24/05/2022. Horálio: 08:15 - horário de Brâsi1j-a.
Local: https : / /wwr,. portaldecompraspublicas , com. br

1.0. DO OBJETO
1,1.Constitui objeto da presente l-iciraÇão: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PABÀ AQUISIÇÃO DE PÀTRULHÀ

MECÀNIZADÀ PÀBÀ O MUNICÍPIO DE MOGEIRO.
1,2,4s especlficaçôes do objeto ora lici-tado - quantitativo e condiÇões -, encontram-se
devidamentê detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo 1 deste instrumento.
1,3.4 licitaçâo será divldida êm itens, conformê tabela constantê do Termo de Refêrência,
facultando-sê ao .Licitante a pa!ticipaçâo em quantos itens forem de seu intêresse.
1,4.o critério de julgamento adotado será o menor preÇo unitário do j.tem, observadas as
êxigências contidas nestê instrumênto e seus anexos quanto às especj.ficaÇões do objeto.
1,5.4 contratação acina descrita. que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇões técnicas e lnformaÇÕês complenentares que o acompanhêm, quando for o caso,
justifica-se: pê1â necessidade da devida efêtivaÇão de compra pala suplil demanda especlfica -
óol:tnereÇÃo DE E!4pREsA PARA AoursrÇÃo DE PATRULTIA MEcANrzÀDA pARÂ o MuNrcÍPro DE MocErRo -
considerada oportuna e imprescindívê1, bem como rêIevante rnedida de loteresse público; e ainda,
pêla necessidade de desenvolvimento de ações continuadas pata a promoção de atividades
pêrtinentes, visando à maximizaÇáo dos rêcursos êm relação aos objetivos programados, observadas
as diret!izes ê mêtas definidas nas ferramêntas de p.Ianejamento aplovadas.
1.6.Nâ referida contrataÇão será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microêmprêsas ê Empresas dê Pêqueno Porte, nos lilnj-tes prêvistos da Lêi 123/06. Todavia, serâo
afastados os beneflcios estabelecidos nos Ãlts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou
s imuftanêamente, as situaçôês prêvistas nos incisos II e III, do Art. 49l todos do mesmo diploma
Iegal.

2.0.DÀ IMPUGNAÇÃO ÀO EDIIÀT E DO PEDIDO DE ESCI.ÀRECIMENEO
2.1,InformaÇôes ou esclarecimentos sobre esta licilação, serão prêstados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2.oua1quer pêssoa - cidadáo ou licitante - poderá inpugnar os temos do Edital dêste celtame,
se manifestada pô! escrito e diligida ao Pregoêiro, até 03 (três) dias útels à datâ fixada para
abertura da sessão Pública '
2.3.À rêspêctiva petiÇão sêrá aprêsêntada da sêquinte forma:
2.3.1.protoco1izando o orj-gj-na1, nos horários de êxpediêntê acima indicados, êxclusivamente no
seguinte êndetêço: Av, Prêsidente João Pessoa, 4? - centro - Mogeiro - PB.



2.4.caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboraÇão deste Edital e dos seus
anexos, decidir sobre a inpugnaÇão no prazo de até 02 (dois) dias úteis. contados da data de
Íêcebimênto da impugnaÇão,
2,5,Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data pala a reallzaÇão do certame.
2.6.os pêdidos de esclarecimentos referentes a êste procêsso licitató!io deverão ae! enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designadê pâra abêrtura da sêssão
pública, por nelo eletrônico, excfusivamente, da sequinte forma i
2,6.1.No endereçoi https: / /www. portaldecompraspubl icas , com, b!; e
2.6.2.Pelo e-mail: licitacaomogêiro@uo1. com. br/compras . cotacoes G outlook. com.
2,?.O Pregoeiro responderá ãos pedidos de esclarecinentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsldios formais aos rêsponsáveis
pêIa êlaboração deste Edital e dos seus anexos.
2.8.4s respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
pârticipantes e a administração.
2.9.4s impugnaÇÕes e pedidos de esclarecimentos nâo suspendem os prazos previstos no Çertame,
2.10,4 concessáo de efeito suspensivo à impugnaÇáo é nedida êxcepcional e deverá sêr motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitaÇâo.

O.DOS EI,EMENTOS PÀRÀ LICITÀçÃO
1.Aos participantês serão fornecidos os seguintes êIêmêntos quê integram estê Edital para

os fins e efeitos:
.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICÀÇÕES;
.ANEXO 1I - I,IODELO DE DECLÃRÀÇÃO - nâo possui! no
.ANEXO III - MINUTÀ DO CONTRÀTO.
obtênÇão do Edital pode.á sêr fêita da sêguinte

,Junto ao Plegoeiro: gratultamente; e
sites:

https: //w w. portaldêcompraspublicas. com, b
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quadro societário selvidor do ORC;

forma :

wlfi^,. mogeiÍo. pb, gov. br/Iicitacoes i www.tce.pb.gov.bri
I.

4. O.DO SSPORTE I,EGÀI
4.1.Esta licitaÇão reger-se-á pela Lei Eederal n" 10.520, de 17 de Julho de 20Q2 e
subsidiar:iamêntê â Lei Fêderal n" 8,666, de 21 de .Iunho de 1993, Lei Compfementar no 123. de 14
de Dezembro dê 2006; Dêcrêto fêdêra] n' 10,024, de 20 dê Setêrülo de 2019; e legislaÇão
pertinentê, consideradaa as alteraÇôes posteriores das referidas normas i que ficam fazendo
partes integrantes deste Edital, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇâMENTÀRrO9
5.L.O prazo máximo para a execuÇâo do objeto ora l-icitado, conforme suas caracteristicas e as
necêssidâdes do ORC, e que admite prorrogaÇâo nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Conpra:

Entrega: 30 (trinEa) dias.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificaÇóes defini.das no correspondênte
Íermo de Refer:êocia - Anêxo Í. Na hipótese do referido têrmo não êstabelecêr o loca1 para a
entrega, observada a demanda e oportunidade, essa se!á feita na sêde do ORC ou em uma das
unldades administrativas, por e1e indlcada, que compõe a sua estrutura operacional.
5.3,O prazo de vigência dô corlêspondênte contrato será dêtêrminado: até o flnal do êxêrcicio
financeiro de 2022, considerado da datâ dê sua assinatula.
5.4.4s despesas decorrentês do objeto deste certâme, correráo por conta da seguinte dotaÇão:
Rêcursos próprios do Municlpio dê Mogeiro: No CoNTRÀTo cPs 35/2a20 coNvÊNro N" 908'7 43 /2020
PARECER N' 04'79/2021 N' DO PROCESSO PLÀTAFORMÀ MAIS BRÂSIL 2700.085046 / 202 O_12 LEI MUNICIPAL
358/202I 02.07O SEC AGRIC. MEIO ÃMBIEN?E, PESCA E PECU O2O'70,20,606.7429.1062 AQUIS. DE MÀQUÍNAS
E EQUrPÀMÉNTOS AGRTCOT.AS 02.080 SEC DE TNDUST. COMERCTO E INPRA ESTRUTURA 02080.15.452.1025.1057
ÀOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.00.00 EOUÍPÀMBNTO E I4ÀTERIÀI PERMÀNENTE

6.0.DÀ.g COITDIçôES DE PÂRTICI PAÇãO
6,1.Poderáo participar os interessados cujo ramo de ativj.dade seja compatlvel com o objeto desta
licitaÇão, e que estejam com credeociamento regular junto ao oRC, condiÇão para obtêr, mediante
procedimento regul.ar dêfinido pelo !eferido órgâo, uma "senha dê acesso, esPeclfica. o
procedimento necessário para a lealização do referido credênciamento, taíÚ)ém estâ disponÍvêl no
endereÇo : https :,/,/r.rww. pôrtaldêcompraspublicas. com. br.
6,2.o .l.icitantê deverá utiLj.zar essa "sênha" para acesso ao sistema efetrônico, sendo quê a
simples vâlidade no prazo de vigência, não signlfica sua habilitaÇão automática en qualquer
Prêgâo, na forma êIêtrônica, que vênha a participâri êtapa a ser cumpridâ a cada certame.
6.3.À pârticipaÇão nestê certame é aberta a quaisquer intêressados, inclusive as Microemprêsas
e Empresas dê Pequeno Portê, nos temos da legislação vigentê.
6.4.Nâo poderáo participar os interêssados:
6.4.l.Que não atendam às condições deste Edital e seus anêxos;
6. 4 . 2. Estrangeiros que nâo tenham representaÇão legaI nô Brasil com podeles exprêssos para
rêceber citaÇâo ê respondel ad.'ninistrati.va ou judicialmente;
6.4.3.0uê êstejam sob falência, conculso dê credoaes, coneordata ou êm processo de dissoluÇão
ou liquidaÇão;
6.4.4,prolbidos de paiticipar de licitaÇôês ê celeblal contratos administ rativos, na forma da
legislação vigente;
6,4.5.Cujo estatuto ou contlato social nâo incluir o objeto desta licj-taçãoi e

6,4.6.Quê sê enquadrem nas vedaÇões previstas no Art. 9o, da Lei 8.666/93.



6.5.É vedada a particj.paÇão de entidades enpresariais que estejam reunidas en consórcj.o.
6.6.como condição para participaÇão no Pregão, o licitantê dêve!á procedêr, prêliminarmente, à

devida "qualificaÇáo" nedlante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos
necessári-os e obrigatórios, tais cono:
6.6,1.oue cumpÍe os rêquisitos estabêlecidos no Art' 30. da Ler L23/O6t ê§tando, portanto. aPto
a usufluir do tratamento favorecido estabel"ecido nos sêus À!ts. 42 a 49. sendo gue:
6.6.1.1.Nos itens exclusivos para participação de microemplêsas e êmpresas dê pequeno portê, o

não cumprimento dos requisitos do refelido artigo irÀpedirá a participação do licitante nos
respectivo§ itensi e
6.6.1.2.Nos iteos em quê a participâÇáo não for exclusiva para microempresas e enplesas de
pequeno pôrtê, o não cumprimento desses requisitos apenas produzitá o efej.to de o licitante náo
ter direito ao txatamento favorecldo previsto ia LeL 123/06, me§mo que ME ou EPP.
6,6.2.Oue está ciente e coocorda com as condiÇões contidas no Edital e sêus anexos'
6.6.3.Quê cumple os rêquisitos para a habilitaÇão definidos no Edital e que a propoata
apresentada está er0 conformidade com as exiqências editalícias.
6.6.4,Quê inexiste fato impeditivo para sua habilj-taçáo Do certame, ciênte da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteliores.
6.6.5.0ue não êmprega meno. de 18 anos êm traba.Lho noturno. perigoso ou insalubre e náo emplêga
menor de 16 anos, salvo menor, a parti! de 14 anos, na condj.Ção de aprendiz, nos termos do
artigo 7o. xxxIII, da ConstituiÇâo Eêderal,
6.6.6.oue não possui. em sua cadeia produtiva, êmprêgado executando trabalho degradantê ou
forÇado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 10 e no Inciso III. do À!t. 5', da
ConstituiÇâo Eederal.
6.6,7.Que os bêns são produzidos por empresas que comprovem cunprimento de leserva de cârgos
prevista em fei para pessoa com dêficiência ou para reabilitado da Previdência social. confolme
disposto no Àrt. 93, da Lei Federal no 8.213, dê 24 de julho de 1991, e que atendam às regras
de acêsgibilidade previstas na lêgislaÇão.
6.6.8.Que a proposta foi êIaborada de forma independente, nos termos da ÍnstruÇão Normativa no
02, de 16 de seteÍnbro de 2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informaçáo do Ministélio
do Planejamênto e Gestão.
6,7.4 declaraÇão fa.lsa relativa ao cumprimento de qualquer condiÇão sujei.tará o licitantê às
sançôes aplicáveis previstas em Lêi ê neste EditaL.
6.8.o Pregoeiro poderá promover ditiqência. na forma do Àrt. 43, § 3", da LeL 8.666/93, destinada
a esclarecer as infornaÇôes decfaradas, inclusive, se o licitante é, de fato e de dj.reito,
cons-iderado microemprêsa ou enpleêa de pequêno portê.

7. 0. DO CREDENCLÀIIIENIO
7.1.O credenciamênto é o nivel básico dê cadast!o
regularmente cadastlados, acesso ao sistema eletrÔnico
Pregão, na sua forna eletrônica, pronovido pêfo órgáo,

no ORC. quê pêrmitê aos interessados
utilizado e a participaçáo eÍn qualquer
e ocorrerá pela atribuição de "senha"
crêdenciamênto, taÍüém está dj.sponive Ipêssoaf, Todo o procedimento necessário para realiza! o

no endereÇo: https : / /www. portaldecompraspubficas . com. br.
7.2.O crêdenciamento junto ao ORC para palticipação deste Pregáo, ünplica a responsabilidade do
licitante ou dê seu representante 1êgal e a presunÇão de sua capacidade técnica parâ realização
das transações inerentes ao certane.
7.3.O li-citante responsabifiza-sê êxclusiva e formâlmente pelas transaÇões êfetuadas em seu
nome, as§ume como firmes e verdadeiras suas propostas e §eu§ lances, incluaive os atos
praticados. dirêtamente ou por sêu representantê, excluída a lesponsabil idade do provedor do
sistema êletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentês de uso indevido da rêfêrida "senha"
oê acesso, ainda que por LerceÍros.

8.0.DÂ ÀPBESENTÀÇÃO DÀ PROPOSTÀ E DOg DOClrMEllrOS DE ttÀBtÍ,rrÀçÁo
8.1,Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico utilizado,
concomitantemente com os documentos de IIÀBILITÀÇÃO exigidos nestê EditaI, PROPOSTA com a

dêscriÇão do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecldos para abeltura da
sessão púb1ica, quando, entãg. encerxar-se-á autonaticarnênte essa etapa de envio da refêrida
documentaÇão.
8.2.O envio da proposta, acompanhada dos documêntos de habilitaÇáo exj.gidos nêstê Edital,
ocorrerá por meio de "senha" de acesso ao sistema eletrônico.
8.3.Às Microêmplesas e Emplesas dê Pequêno Porte dêverão encahinhar a docuhentação de
habilitação, ainda quê haja alguma restrição de regul-arj.dade fj.scal e trabalhista, nos termos
do Àrt. 43, § 1', da Lei 723/a6,
B.4.Incunüirá ao licitânte acompanhar as operaÇões no sistema eletrônico durante a sessão púb1ica
do pregão, ficando responsáve1 pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da lnobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexáo.
g.5,Àté a abêrtura da sessão pública, os lic.itantes podêrão retirar ou substituir a PloPosta e

os documentos dê habilitaÇáô anteriormente inseridos no sistena.
8.6,Não será estabelecida, nessa êtapa do cêrtame, ordem de classiflcaçáo entre as propostas
aprêsentadas, o que somênte ocorrerá após a rêaIização dos procedimêntos de negogiação e

julganento da proposta.
B,?.Os doc,.rmentos que compõem a proposta e a habilitação do licltante melhor classificâdo somente
sêrão di spooibi I i zâdos para avaLiação do Pregoeiro e para acêsso público após o encelrarnênto do
ênvi-o de lances.
g.g.o licitante setá rêsponsáveI por todas as transaÇôes que forem efêtuadas em seu nome oo

slstêma eletrônico, assumindo como firmês e verdadeiras suas propostas ê lances.



8.9,Todas as refe!ência de têmpo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública obêdêce!ão o
horário de Brasllia - Df,
8.10.O licitante poderá substituir aqueLes documentos de habilitação, exigidos neste certame,
que constêm do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornêcedoles SICÀF do Governo federal,
apresentando, obrigatoriamente, em substitul.ção apenas aos documentos por e1e abranqidos, a

respectlva "Dêcfaraçáo" de situaÇão do fornêcedor, ernitida pelo referido sistema, em plena
validade, assim considerada: a data de vencimênto do cadastro e. principalmente, a validade do
documento registrado.

9. O.DO PREENCIIIIdENTO DÀ PROPOSTÀ

9.1,O licitantê dêverá enviar sua PROPOSTÀ mediante o preenchimento, no sisterna eletrônico, de
todos os câmpos necêssários e obrigatórios para o êxamê de forma objêtiva da sua real adêquação
e exequibil-idade, tais como:
9.1,1.valor unitári.o do item: expresso êm moeda corrente nacional;
9. 1 ,2 . Quantidade: cooforme fixada no Termo dê Rêferência - Ànêxo Í;
9,1.3,Marca: se fo. da própria empresa deverá sel informado "própria".
9.2.Todas as especificaÇões do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9,3.Será cotado uIn único prêÇo para cada item, com a utilização de duas casa§ decimais.
9.4.À quantj-dade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo T.
9,5.A indicaÇão de "própria" em caÍnpo especifico, como por exemplo "marca", para o caso de bens
produzidos pê1a própria êmprêsa, é condição para a não identificação do liêitante'
9.6.O ênvio eletrônico da propostâ corresponde à dêc1araçáo, por parte do licitante, que cumprê
plenamênte os requj.sitos definidos para Habilitação, bem como de quê êstá ciente e concorda com

todas as condiÇões contidas neste Edital e sêus anexos.
9.?.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comêrciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente oo
folneci-mento dos bens.
9.8.O preÇo ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na êtapa de fances, será de exclusiva
responsabilidade do licitanter não lhê assj-stindo o dileito de pleitear qualquer altexaçâo, sob
alegaÇão de erro, omissão ou qualquer outlo pretexto'
9.9,Às propostas ficarão disponlveis no sistema eletrônico e quafqu.r clcúanto çnrê postl
identifj,câr o ].icit!8te iqroltâ d.aclaaaificação da propoatr corlespondênte. sem prejuízo das
sanÇões previstas nesse Edital.

IO.O.DÀ ÀBERTOaÀ DÀ SESSÃO, CrÀSSrFrCÀÇÃO DÀS PROPOSÍÀS E FORUT Í.ÀÇãO DE rÀlICEg
LO,1.A abertura da presente licitação dar-se-á em sessáo púb1ica, por meio de sistena eletrônico,
na data, horá!j.o e local indicados neste Edital.
10.2.o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassifiÇando desde 1o9Ío aquê1as que
não estejam em confornidadê coÍt os requisitos estabelecidos neste Editaf, contenham vlcios
insaoáveis ou não apresentêm as espêciflcaÇôes técnicas exigidas no Termo de Refêrência:
1O.2.1.Tarnbém será desc.lassi.flcada a ploposta que identiflque o licitantei
70.2.2.A desclassifj"caÇão será sempre fundamentada e registrada no sisterna, con acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
10.2.3,A nâo desclassificação da proposta não impêdê o seu julgamento defj"nitivo êm sentido
contrário, 1êvado a efeito na fase de aceitaÇão.
10.3,O sistêma ordenará automaticamentê as plopostas claasificadas, sendo que somênte estas
participarão da fase de lances.
10,4,O sistema disponibiliza!á campo próprio para tloca de mensagens entrê o Pregoeiro e os
licitantes.
1O.5.Inj-ciada a fase compêtitiva. os ticitantes poderão encaminhar lances excluaivamente por
meio do sistema ê1êtrônico, sendo imediatamente informados do sêu recebifitento e do valor
consignado no rêgi.st ro:
10.5.1.o lance deverá sêr ofertado pelo valor total do item.
10.6.Os licitântes pode!áo oferecer lances sucessivos, obselvados o horário fixado paia abertula
da sessão e âs reglas estabelecidas neste EditaI.
10.?.O licitante somente podelá oferecer lancê de vâlor ioferior ao úItino por ele ôfêrtado e

registrado pefo s istema.
1O:B,Sêrá aàotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", en
que os licitantês apresentaráo lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado '
iO.9,a.t.pu de lances da sessâo púb1.ica te!á duraÇão inicial de quinzê minutos' Encerrado êsse
ptazo, o sisterna encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances. após o que transcorrerá o

ieriodo de tempo de até dez minutos, afêatoriamêôte determinâdo, findo o qual sêrá
âutomaticamente encêllada a recepÇãÔ dê laoces.
10.10,Encerrado o prazo previsto no item antelior, o §istema abrilá oportunidade Para que o

autor da ofêrta de vafor mais baj.xo e os das ofertas com preços até dez Por cento supêriores
àque1a possam ofertar rJIn lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será slgiloso até o

encerramênto deste prazo:
10.10.1.Nâo havendo pelo mênos três ofêrtas nês condlções definidas neste item, poderão os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máxino de t!ês,
oferecer um lance final e fêchado em até cinco minutos, o quáI sêrá sigiloso até o êncêrraIlleoto
destê prazo.
10,11.Àpós o tér^ino dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema oldenará os lances
segundo a oldem crescente de valoles:
LO:11.1.Na ausência de lance finaf e fêchado cfassificado nâ forma êstabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinicio dâ êtapa fechada. para quê os derdais licitantes, até o [Éximo de



três, Da ordem de classificaÇão. possam ofertar um lance final e fechado em até cinco mj-nutos,
o qual sêrá sigiloso até o encerramento destê prazo'
10.12.poderá o Pregoei]:o, auxiLiado pê1â Equipê dê Àpoio, j ustificadamênte, admitir o reinÍcio
da êtapa fechâda, caso nênhum ficitante classificado na êtapa de lance fechado atênder às
êxigências de habilitação.
10.13.Não seráo aceitos dois ou mais lances de mêsmo valor, prevalecêndo aquele que for recebido
ê registrado êm primeiro Iugar.
10.14.Durante o tlanscurso da sessão púb1j-ca, os licitantes sexão informados, em tenpo rea1. do
valor do menor lance registrado, vedada a idêntificação do licitante.
10,15.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrêr da etapa competitivâ do Pregáo, o

sistema êIêtrônico podêrá permanecêr acessivel aos licitantes para a rêcêpção dos 1alrces.
1O.16.euando a desconexão do sistêma eletrônico para o P.egoêiro pêrsistir por tempo supêrior a

dêz mj.nutos, a sessáo pública será suspensa e rej-ôiciada somênte após decolrida§ vinte e quatro
horas da comunicaçáo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio elêtrônico utilizado
para divulgaÇâo.
1O,1l .O critério de julgamento adotado será o menor preÇo, conforme definido neste Edital e seus
anêxos.
10.18.Caso o licitante não aplesentê lances. concorlerá com o valo! de sua proposta.
1O.19.Eni relação a itens oão exclusivos pa!a participação de rnicroempresas e empresas de pequeno
polte, uma vez encerrada a êtapa de lances, será efetivada a velificaÇão automática do porte da
entidade empresaria-l-, O si-stema identificará em coluna própria as microempresas e enpresas de
pêqueno porte participantes, procedendo à comparação com os va-Iores da primeirâ colocada, se
êsta for emprêsa de maior porte, assim como das dêmais classificadas, para o fim de aplica!-se
o disposto nos Àrts, 44 e 45, da Lêi 123106,
10,20.Nessas condições, as propostas de microemprêsas e enpresas de pequeno porte que se
encontlarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão
consideradas empatadas com a primei-ra colocada.
10,21,4 melhor classificada nos termos do item anterior terá o dileito de enca&inhar uma ú1tima
oferta para desenpate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco ninutos controlados pelo sistema. contados após a comunicação autonática para tanto.
1-O.22.Caso a microempresa ou a empresa dê pequeno porte mefhor classifj.cada dêsista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as dêmais ficitantes nicroemplesa e emp!êsa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificaÇáo.
para o exercicio do nesmo di!êito, no plazo estabefecido no itern anterior.
10.23.No caso de equivalência dos vafores apresentados pelas microemprêsas e empreaaa dê pequeno
porte que se êncontrem nos lntêrvalos estabelecj.dos nos itêns anterlotês, será rêalizado solteio
eotxe elas para que se idêntifique aquela quê primeiro Pode!á apresentar melhor oferta.
10.24.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fêchada do modo dê disputa aberto ê fechado.
10.25.Havêndo eventual empate entre propostas ou Lances, o crltério de desempate será aquele
prêvisto oo Àrt. 3o, § 2o, da Let 8.666/93, assêgurando-se a pleferência, sucessivanente. aos
bens :

10,25.1. Produzidos no PaÍs;
10,25.2.Produzidos por emplesas brasilêiras;
1O,25.3.produzidos po! empresas quê invistam em pêsquisa e no desenvolvimêoto de têcnologia no
PaÍs;
10.25.4.produzidos por empresas que comprovem cumprimento de leselva dê cargos previata em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda& às reglas
de acessibilidade previstas na legislaÇâo.
10,26.persistindo o empate, a proposta vêncedora será sorteada pelo sistema e1êtrônico dentrê
as propostas ou os lances enpatados '
10.2?.Encerrada a etapa de envio de lances da sessáo púbfica. o Pregoeiro deverá encaminhar,
pêlo sistema êletrônico, contraproposta ao ticitante quê tenha aplesentado o melhor preço, para
que seja obtida nelhor proposta, vedada a negociaçâo em condiÇôes diferentes das previstas nêste
EditaL:
10.2?.1,À negociaçáo sêrá realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Iicitantês;
70.2'7,2.O prêgoeiro solicita!á ao licitaote melhor classificado quê, no prazo dê 2 (duas) horas,
envlê â sua pEopoatâ atualizadâ, adequada ao último lancê ofertado e após a negociaÇão realizada,
acompanhada, sê for o caso, dos documentos complenentares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos nêste Edital e já apresentados.
1O.28.Havendo necessidadê, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistêma a nova data e

horário para a sua continuidade '
10.29.Apôs a negociaÇáo do pleço, o Ptegoêiro lniciará a fase dê aceitação ê julgamento da
proposta.

11. O.DÀ ÀCEIIÀBIÚIDàDE DÀ PROPOSIÀ I'EIICEDOB,A
11,1.Encerrada a etapa de negociaÇáo, o Pregoeiro examinará a proposta cIa§§ificada em primeiro
fugat quanto à âdequaÇão ao objeto e à cornpatibilidade do prêço em rêlaçáo ao máximo estipulado
para contlataÇáo neste certame.
11.2,ttavendo proposta ou lance vencedor com valor final para o respectivo item lêlacionado no
Ànexo I - Termô dê Refêrência - Especificaçôês, na coluna código:
11.2.1.Superior ao estimadô pelo ORC. o item sêrá desconsideradoi ou
l-1.2.2.Corn indlcios que conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibilidade, pelo clitério
definido no Àrt. 48, II, da Lêi 8,666/93, êm ta1 situaÇão, não sendo possível a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidadê de denonstrar a sua exequibj-lidade,



sendo-lhe facuftado o prazo de ?2 (setenta e duas) horas para comprovar a viabil-ldade dos preÇos.
conforme parâmetros do mêsmo Art. 48, II, sob pêna de desconsideraÇão do item.
11.3.saliênta-se que tais ocorrências não dêscl-assificê$ automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item colrespondente.
11 . 4 . Qualquer interes§ado poderá rêgueret que se reaLizêm diligências para afêfil a

exequj"bilidade e a legalidade das propo§tas/ devendo apresentar as provas ou os indlcios que

fundâmentam a suspeita.
11,5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessáo púb1ica para a reafizaÇão de diligênciâs,
com vistas ao sanearnento das propostasr a sessão púb1ica sonentê poderá §er reiniciada rnediante
aviso prévio no sistena com, no minimo, vintê e quatro horas de antecedência, ê a ocorrência
será registrada em ata.
11.6,O piegoeiro poderá convocar o licitante para enviax documento digital complêmenta!, por
meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas consecutivos, sob pela de não aceitaÇáo da proposta:
11.6.1.É facultado ao Pregoeiro prorrogax o prazo estabelecido. a paxtir de solicitação
fundamentada feita tallüérn no sistema pelo ]icitante, antes de findo o prazo'
11.6,2.Dêntre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, dêstacam os que contênham
as caracteri"sticas do produto ofertado, tais como malca, modelo. fabricante e procedência,
encaminhados por melo dá sistema eletrônico, ou, quando indicado pelo Prêgoeiro, por outlo meio

elet!ônico, sàm prejulzo do seu ufterior envio pelo sistema eletrônico, sob penâ de não aceitaÇão
da proposta.
ff,i.sà a proposta ou lance vencedor for dêsclassificado, o Prêgoeilo êxaminará a proPosta ou

lance subsequente, e, assim suce§sivamente, na oldem de classificaçáo'
11.g.O preg;eiro poderá encaminhar, por meio do sistema elet!ônico, contraploposta ao licitante
que apresê;tou o lance mais vantajoso, para que seja obtj'do melhor prêço, vedada a neqociaÇão
em condiÇôes diversas das prêvista§ neste Edj.tal:
11,g.1.f;nbérn nas hipóteses em que o ?regoeiro náo aceitar a proposta e passar à subseguente,
poderá neqociar com o lespêctj.vo licitante para que sêja obtido preço mêlhori
if.A.z,a negociaçâo será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.
11.9.Nos itens não êxc].usivos para a Pa'tj.cipaÇão de microemplêsas e êmpresas dê pequeno porte,
sempre guê a proposta náo for ;ceita, e antes de o Plegoeiro passar à subsequentê, haverá nova

verific;Ção, pe1à sistema, da eventual ocoxrência do empate ficto, prêvisto nos Arts. 44 e 45,

da Lei 123/06, seguindo-se a disclplina antês estabê1ecida, se for o caso'
11.10.Havendo nêcêssidade, o Pregoeiro suspendêrá a sêssão. informando no sistema a nÔvâ data e

horário para a sua continuidâde.
11.11.gn;ertada a âná1isê quanto à aceitação da proposta, o Pregoei!o verificará a habilitaÇâo
do licitante, obsêrvado o disposto neste Edital.

12. O.DÀ nÀBrr.rrÀçÃo
12,1.Ressalvado o disposto no itêm 8.10, os
Editaf, a docrmentação relacionada nos itens a

licitantes deverão
sêgulr, Para fins

encaminhar, nos termos destê
de EÀBILITÀçÁO r

12. 2. PESSOà,rURÍDrCÀ:
L2,2.L.Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica - CNPJ'

12.2,2.ptona de inscriçâo no cadastro de contribuintes estadual ou munlcipal-. relativo à sede

dolicitante,pêrtinentêaoseulamodeatividadêecompatlvelcomoobjetocontratual'
12,2.3.A1ua constituti-vo, estatuto ou contrato social em vigor, devídamente Íêgistrado, em 6ê

tratando de sociêdades comerciais, e, no caso dê sociedades por ações, acompanhado de dÔcumentos

de eleiÇão de sêus administtadores. IoscriÇão do ato constltutivo, no caso de sociedades civis,
àcornpannada de prova de diretoria em exercÍcio. Decreto dê autorização, êm se tratando de empxesa

ou sociedade eitrangeira en funcionamento no Pals, e ato de !egist!o ou autorização para

funcionarento expedido pelo órgão competente. quando a atividadê assim o exigir' Reqistro
comercial. no c;so de enpresá indivldual. Certifi'cado da CondiÇão de Microempleendedor

Individuai, em se tratando ãe MEf. Os referidos documêntos deverão estar acoÍrpanhados de todas

as â1terações ou da consolidação respectiva'
1-2.2.4.8a1a ço patrimonial e áenonstiaçóes contábeis do ú1timo exercicio socialr já exiglveis e

apresentados na forma da 1ei, com indicaÇâo das páginas corlespondentes do 1lv!o diário em que

omêsmoseencontra?bêmcomoaprêsentaÇãodoscompêtentestermosdeabeltulaeencellamênto,
assinados por profissional habiiitado e devidamente registrados na junta comercial competente,

vedêda a sua substituição por balancetês ou balanços provisórios. Tlatando-se de enprêsa

constituida há mênos ae um áno, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechâmênto do seu

pri*"i.o ano de existência no prazo 1e!at. poderá apre§entar o Balaço de Abertura assinado por

irofissiona.I habilitado ê devidanente registrado na junta comelcial competente '.l2.z.5.negularidadeparacomaFazendaFedêlal.certidáoNêgativadeDébitosRelativosaos

Tributos Federais e à Dlvida Ati-va da União'
12.2.6.Cer.tidõês negativas das Eazendas Estadual e Municipaf da sede do ti'citante' ou outro
equivalênte, nê [orma da lei.
1á.2 . ? . ComprovaÇão de rêgularidadê rêlativa ao Eundo de Galantia por Tempo de sêÍviÇo - FGTS,

aplesentanào o iespectivo certificâdo de Regularidade fornêci.da pela caixa Ecooômica Fêdê!a1.

1).2,B.prova de in;xlstência dê débitos inaàimplidos perante á JustiÇa do Trabalho, mediante a

ãprãsentaçao de Cêrtidão Nêgatj.va de Débitos Crabalhistas CNDT' nos termos do TitulÔ vÍI-A da

consolidaÇâo das LeÍs do Tr;balho, aprovada pefo Decrêto-Lej' n'5'452' dê 1" dê maio de 1943'

12 . 2 . 9 , DeclaraÇâo atestando que o iicitante nào possui êm seu quadlÔ sociêtário' sêrvidor púb1ico

dâ ativa do oRê ou de qualguér eDtidade a ele vinculada, cooforme modelo - Ànexo ÍT'
12,2.10.Certidão negativa de faIência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

licitante, no máximo 30 (tlinta) dias da data prevista para abertura das propostas'



12.2 . 11 . Consulta Consol.idada de Pêssoâ Jurldica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no
máximo 30 (trinta) dias da data prêvista para abertula das propostas, no endeleço elet!ônico:
www. teu. gov, br,
72.2.12.cotÍ\ptovaÇâo de capacidade dê desempenho anterlor satisfatório. dê atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado fornecldo por pessoa jurldiÇa de
dj-rei-to público ou prlvado,

13. O.DO EITCâMINIIÀ}íENTO DÀ PROPOSTÀ VENCEDORÀ

13.1.A proposta final do licitantê dec.Larado vêncedor - ProposCa atualizadâ - dêverá sêr
êncaminhadâ no prazo dê 2 (duas) horas, a contar da solicitaçâo do Plegroeiro no sistêma
elêtrônico, e deverá:
13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificaÇões constante§ destê Edital e seu§ Ànexos,
redigida em língua portuguesa e impressa êm uma via êm pape.I tirürado do proPonente, quando for
o caso, sen emendas, rasulas, êntre1lnhas ou ressalvas; suas folhas rubricadas e a última datada
e assinada pe1ô licitante ou sêu repreaentantê lêgaI, com indicaÇão: do valor g1oba1 da proposta;
do prêzo de entregai das condiÇõês de pagamento; e da §uâ validadêi
13,1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licj.tante vencedot. para fins
dê pagamênto;

12.3.À existência de restriÇão relativamente à rêgularidade fiscal e trabalhista não impede que
o licitantê qualificado cono microêmpresa ou empresa de pequeno polte seja declarado vencedo!,
uma vez que atenda a todas as demais exigências dêste Edltal:
12.3.1.À declarâção do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habifitaÇão.
12,4.4 comprovaÇão dê rêgularidade fiscal e trabalhista das microempresas ê emp!êsas de pêqueno
porte sornente será exigida para efeito de assinatura do contrator observando-se o seguinte
procedimento:
72.4.I.As nicroemprêsas e empresas de pequeno porte, por ocasião da partj-cipaÇáo Desta licitaÇão,
deverâo apresentar toda a documentaçâo exigida para comprovaÇâo de regularidade fiscal e
trabalhista. dentre os documentos enumerados neste instrr..mênto para efeito de habilitaÇão, mesno
que esta apresente âIguma restriÇãoi
12.4.2,Havendo algüma restriÇão na comprovaÇão da regularidade fiscal e trabalhista, se!á
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondêrá ao momento em que
o licitante for. declarado vencedor, prorrogáve1 por igual periodo, a critério do ORC, para a
.egularização da docu-rnentaÇão, pagamênto ou parcelanento do débito. e êmissão de eventuais
cêrtidões negativas ou positivas com efeito de certidáo neqrativa;
12.4,3,4 não legularizaÇáo da documentaÇáo, no prazo acima previsto, implicará decadência do
dirêito à contlataÇão, sem prêjuizo das sanções plevistas no Ãrt. 81, da Lêi 8.666,/93, sendo
facul-tado ao ORC convocar os .Iicitantes renanescentes, na ordem de classificação, para assj.natura
do contxato, ou revogar a licitaÇãoi
12.4.4.se, na ordêm de cLassificaÇão, seguir-sê outra microemplesa ou emplesa de pequeno porte
com alg\rma restrição na documêntação fiscal e trabalhista. será concedido o mêsmo prazo para
regularizaÇâo.
12.5.Havêndo a nêcessidade de ênvio de documentos de habLlitaÇão complementarês, necessários à
confirmaÇão daqueles êxj.gidos neste Edj.tal e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em fornato digital, via sistema, no plazo de 2 (duas) horas, sob pena dê
j.nabilitaÇáo:
12.5.1.somente haverá a necessidade de comprovaÇáo do preenchimento de requisitos, mediante
aprêsentaçáo dos docrmentos originais "Dão digitâis", quando houver alguma dúvida em lelaÇão à
intêgridade do doclrmênto digital,
12.6.Náo seráo acêitos documentos de habilitação con indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aquelês f egalmênte permitidos :

12.6.1.Sê o l-icitante for a mâtriz, todos os documêntos dêverão esta! em none da matriz. ê se o
licitante fo! a fitial, todos os documentos deverão estar em noÍne da filiaI, excêto aquêIes quê,
pela própri-a natureza, comprovadamentê, forem emitidos somente em nome da matriz.
12.'7.Será inabilitado o licitante que náo cornprovar sua habilitação, seja por não apresêntar
qualquer dos documentos exj.gidos ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.8.No caso de inabi.Iltação, haverá nova verificação, pelo sistema, da evêntual- ocorrência do
empate ficto. prêvisto nos Arts. 44 e 45, da Lei 723/06t seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para acêitaÇão da proposta subsêquente.
12.9.Os documentos necessários à habiliCaçâo deve!ão ser organizados na ordem desclita neste
instrumento, prêcedidos po! lndicê correspondente, apresentados por qualquer processo de cópia
auteoticada por cartório conpetêntê ou pelo Preqoêiro ou membro dê Equipe de Àpoio ou publicaÇáo
em órgão da imprensa oficial, Estando perfeitamente leglveis, sem contel borrões, rasulas,
êmendas ou entrefinhas e dentio do prazo de validadê. Por ser apenas uma fortnalj.dade quê visa
facilitar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabil-ita!á o licitante:
12.9.1.Quando o documênto for obtldo via Ínternet sua fegalidade será comprovada no endêreÇo
e.letrônico nele indicado;
12.g.2.podetâ sêr utilizada, a critério dô Prêgoei!o, a documênta9ão cadastral dê folnêcedol,
constante dos arquivos do ORC, para conprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo
licltante.
12.1-O.Ilavendo necêssidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e

horário para a sua continui-dade.
12 . 11. Constatado o atendimento às exigênêias de habilitaçáo fi.xadas oeste Edital. o licitantê
sêrá declarado vêncedo!.



14.0,DOS RECITRSOS

14,1.Dec1arado o vencedor e decor!ida a fase de regularizaÇão fj.scal e trabal-hista da licitante
qualificada como microemptêsa ou êmpl:esa dê pêqueno portê, sê for o caso. sêrá concedido o prazo
de 30 (trinta) minutos/ para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrêr. de forma
motivada, isto é, indicando contra quais dêcisões pretendê recorre! e por quais motivos, êm

campo próprio do sistema,
14.2.Havendo quem se manifêste, caberá âo Pregoeiro vêrificax a tempêstividade e a existência
de motivaÇão da j-nteoÇâo dê recorrer, para decidir sê admite ou não o recurso. fundamentadamente:
14.2.1.Nêsse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito rêcu!sa1, mas âpenas werificará as
condições de admissibilidade do lecurso;
!4.2.2-A falta de manifêstaçâo motivada do Iicitante quanto à intenÇão dê recorrer importará a

dêcadência dêsse direito;
14.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrênte terá. a partil de êntão, o prazo dê três dias
para apresentar as razõês, pelo sistêma eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, quetendo, apresêntarem contrarrazões talrüém pelo sistema eletrÔnico, em oLltros
três dias, que comêçarão a contar do término do prazo do rêcorrente, sêndo-1hês assêgurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seu§ interesses.
14.3,O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis dê aproveitamento.
14.4.Õs autos do processo pêrnanecerão com vista franqueada aos interessados, no endêreÇo
constante nestê Edital '

15.0.DÀ REÀBERTURÀ DÀ SESSÃO y'UBT.ICÀ

15.1.À. sessáo pública poderá ser rêaberta:
15,1,1.Nas hipóteses de provimento de recurso que levê à anulação de atos anteriores à realização
da sessão púúIica precedentê ou em que seja anulada a própria sêssáo pública, situaÇão em quê

serão repetidos os atos anulados e os que dele dêpêndam;
15,1.2.Ouando houvêr erro na aceitaÇão do prêço melhor classificado ou quando o licitante
dêcfarado vêncedor não assinar o contlâto, não rêtirar o instrumento êquivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e tlabalhista, nos termos do Àrt, 43. §1", da Lei 123l06. Nessas hipóteses,
serãã adotados os procedimentos imediatamênte posteriores ao encerramênto da êtapa de lances.
15.2.Todos os licitantes têmanescêntês deverão ser convocados para acompanhal a sêssão rêabertà:
15.2.1,À convocaÇão se dará por meio do §istema elêtrônico (chat) ou e-maiI, de acÔrdo com a
fase do procedimeoto licitatório;
L5.2.2.A convocaÇâo feita por e-maiI dai-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro Digital
do oRC, sendo respon§abilidade do licitante manter seus dados cada§trais atualizados.

16. O.DÀ ÀD.7UDTCÀÇÀO E I{OIÍOLOGÀçÂO

16.1,O ob]eto dâ licitação sêrá adjudicado ao licitante declarado vêncêdor,
caso náo haja intêrposiÇão de recurso, ou pê1ê autoridade superior do ORC,

dos recursos aprêsentados.

por ato do Preqoeiro,
após a regular decisão

13.1.3.Estar adequada ao úItimo lance ofertado e a negociaÇão realizada, acompanhada. dos
documêntos complêmêntares eventualmêntê solicitados, quando necessários à confirmaÇão daqueles
exiqidos nestê Edital e já aprêsentados.
l-3,2.Será cotado um único prêço para cada itêm, com a utilizaÇão de duas casas decimais, sendo
quê, nessê úItimo caso, a indicaÇão êm contrárj-o está sujeita a corrêção. observando-se aos
seguintes critérios:
13,2.1.Falta dê digitos: serão aclêscidos zeros;
13.2.2.Excêsso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor quê cinco, todo o excesso
sêrá suprimido/ caso contrário havêrá o arredondamento do dlgito anterior pala mais e os demais
itens excedentes suprirnidos.
13.3.Os preÇos devêrâo sêr expressos êm moeda corrente nacionalr o preÇo unitário e o total em

alqarisnos e o valor global da proposta en algarismos e po. extenso:
13.3.1.Existindo discrêpância entre o prêÇo uni-tário e total, resultado da multiplicaÇáo do
preÇo unitárlo pela quantidadê, o preÇo unitárlo prevalêcerá;
13.3,2.No caso de divergência êntre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o
valor êxpresso por exLênso;
13.3,3,I'ica estabêIêcido que havêndo divergência dê preços unitários para um mesmo produto.
prevalecerá o de menor valor.
13.4.4 proposta obedecêrá aos termos dêstê Edital e sêus Àrêxos, não sendo considêrada aquela
quê não cottesponda às espêcificaÇões ali contidas ou que estabêlêçâ vinculo à pr.oposta dê outro
licitânte.
13,5.A oferta dêvêrá ser firmê e precisa, limitadâ, rigorosa$ente, ao objeto deste Edital, sêm

conter altêrnativas de preÇo ou de qualquer outra condiÇão que induza o julgamento a mais de um

resultado,
13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários i
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimênto dos bens.
13.?.Ã proposta final dêverá ser documentada nos autos e será Iêvada en consideraÇão no decorxer
da execução do cootrato ê aplicaÇão de eventual sanção ao Contlatado:
13.?,1.Todas as êspecificaÇÔês do obieto contidas na proposta vinculam o Contratado.
13.8,4s propostas que contenham a descriÇâo do objeto, o valor ê os documentos complêmêntares
estarão disponíveis na internet, após a homologaÇâo.
13,9.O prazo dê validade da proposta não sêrá inferior a 60 (sêssênta) dj-as, a contal da data
de seu encaminhamento.



16.2.Àpós a fase !ecursal, constatadâ a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
do oRc homoLogará o procedimento licitatólj.o.

17. O.DO CONBRÀTO
1?.1.Após a homologaÇão pê1a autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dêntro do ptazo dê 05 (cinco) dias consecutivos da data de rêcebimento da notificação. assinar
o lespectivo contrato, elaborado em conformidade coln as modalidadês permitidas pela Lei 8.666/93,
podendo o mêsmo sofrêr alteraÇôes nos têrmos definidos pelâ rêferida oorma:
17.1.1.o prazo de convocaçáo podêrá sêr prorrogado uma vez, po! iqual período, quando soficitado
pêIa parte dutântê o seu transcurso e desde que ocorra notivo justificado aceito pelâ
À&ninist raÇáo;
17.1.2.Não ateodendo à convocação para assinar o contrato, ê ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta. o licitante perde!á todos os direitos que porventura tênha obtido como
vencêdor da l icitaÇão;
1?.1,3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovaçâo das condiÇões de habilitação
consignâdas neste Edital, que deverão ser rÂantidas pelo licitante durante a vigência do lefelido
contlato;
17.1.4.Caso o licitante prineiro colocado, apôs convocação. não coÍnpalecex. nâo comprovar as
condj-Çôes de habilitaÇão coosignadas neste EditaI gu se recusar a assinar o contrato, sen
prejuizo da aplicaÇâo das saoções prêvistas nêste instrumento e das dêmais cominações legais
cabíveis a esse Iicitante, é facultado à AdrninistlaÇão convocar os l-icitantes lemanescentes/
rêspeitada a ordêm de classificação e sucessivamente. para, após a comprovaÇão do§ requisitos
para habilitaçâo, analisada â proposta e evêntuaj.s documentos complementarês ê, feita a

neqociaÇão, assinar o contrato.
17.2.O contlato que eventualmente vênha a sêr assinado pelo licitantê vencedor, poderá sêr
alterado com a dêvida justificativa, unilateralmente pelo Contlatante ou por acoldo eÂtre as
pattes, nos casos previstos no Art, 65 e será rêscindido, dê pleno dileito, conforme o disposto
nos Àrts. '7'7 | '78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e lealizado oa forma de fornecimento parcelada,
17.3.O Contratado fj.ca obligado a acej.tar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
suprêssões que se fizêrem nas compras, até o rêspêctivo limite fixado no Ãrt. 65, § 10 da Í,ei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão podêrá êxceder o lj.mite estabelecido, salvo as supressóes
resultantes de acordo celebrado êntre os contratantes.

14. O.DO REÀirrSÍÀláENEO
18.1.Os preÇos contratados sáo fixos e irreaiustáveis no prazo de um ano.
18-2.Dêntro do prazo dê vigência do contrato ê mediante solicitação do Contlatado, os pleÇos
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma propo!ção da variaÇão verificada
no IPCÀ-IBGE acuÍnu1ado, tomando-se po! basê o mês de apresentaÇâo da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaçôês iniciadas e concluldas após a ocorlência da anualidade.
18.3.Nos reaiustes subsequentes ao primeiro, o intelregno mínimo de un aoo será contado a parti!
dos efeitos financeiros do último reajuste.
18.4.No caso de atraso ou náo divulgação do índicê de reajustamento. o Contlatante paga!á ao
Contratado a importância calculada pel.a última variaçáo conhêcida, Iiquidando a diferenÇa
correspondente táo Iogo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contratado obr.igado a

apresentar mêmória de êálculo rêferente ao rêajustamento dê preços do valor lêmanescente, semprê
que e§tê ocorrer.
18.5-Nas aferiçóes finais, o indice utilizado para reajuste será. obrigatoriamente. o definitivo'
18.6.Caso o índice estabefecido para reajustamênto venha a ser exti-nto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, êm substituição, o que vier a sêr determinado pela
legislaÇão então em vigor.
18.7,Na ausência dê previsão IêqaI quanto ao índice substituto, as partes ê1egerão novo índice
oficial, para reajustamênto do preÇo do valor remanescente, por mêio de termo aditivo'
1B.B,o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

19.0.DÀ CO!íPROVÀÇã,O DE EXECUçâO E RECEBT!íENIO DO OBiTETO

19.1.Executada a presênte contlataÇâo e observadas as condiÇôês de adimplemênto das obrigaçôes
pactuadas, os procêdimentos e prazos para rêcebe! o seu objeto pelo ORC obedecerão, conformê o

caso, às disposiÇões dos Arts. '73 a'76t da Le! 8.666/93.
19,2.Seráo designados pelo ORC reprêsentantes com atribuiçôes de Gestor e Eiscal do respectivo
contrato, nos termos da ngrma vigente, especialmente pala acompanhar e fiscalizar a sua execuÇào,
rêspectlvamentê, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informaÇões
pertinentes a essas atribu.içõe§.

2O.O.DÀS OBRIGÀÇõES DO CONERÀTÀIITE E DO CONER,àTÀDO

20,1. ObrigaçÕes do Contratante:
20.1.1.Efêtuar o pagamento rêlativo ao objeto contratado efêtivamente rêaIizado, dê acordo com

as cfáusulas do respêctivo contrato ou outros instrr'mentos hábêis;
2O.1.2.proporclonar ao Contratado todos os meios necessárj.os para a fiel êxecuÇáo do objeto da
presênte contrataÇão, nos telmos do correspondênte instrumento dê ajuste;
2O.1.3.Notificar o Contratado soblê qualquer irregularidade encontlada quanto à qualj-dâde dos
produtos ou serviÇos, exelcendo a rnais amp.La e completa fiscalizaÇão, o que não eximê ô Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitôs lêgalsi
2O.1.4.Outras obrigaÇões estabêlecidas e relacionadas na Minuta do contrato - Ànêxo III.

20.2. obrigàçóês do Contratado:



2O.2.1.Responsabi1iza!-se por todos os ônus e obrigaÇôes concêrnentes à legislação fiscaL,
civiI, tri-butária e trabalhista. bem como por todas as despêsas e compromissos asslrmidos, a

qualquer tltuto, pelante seus fornêcedoles ou terceiros em lazão da execuÇão do obieto
contratado;
2O.2,2,Substituir, arcando comas dêspêsas dêcorrêntes, os materiâis ou serviços que apxesentarêm
defeitos, alteraÇôes, imperfeiçÕes ou quaisquer irrêgularidadês discrepantes às exigências do
j-nstmmento de ajuste pactuado, ainda gue constatados somentê após o recebimento ou pagamenlo;
20.2.3.Não transferir a outren, no todo ou em parte, o obieto da contrataÇão, salvo mediante
prévia e expressa autorizaÇão do Contratantê;
2A.2.4.tttaIrtet, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, ern compatlbilidade
com as obrj-gaÇões assrmidas, todas as condições de habj.litaÇão e qualificaÇão exigidas no

respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentândo ao Contratante os documentos
necessárj-os, sempre que solicitado;
2O.2.5.Eroitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fiIj.al da empÍêsa que efetivâmente participou
do certame e consequentenente apresentou a documentaÇão exigida na fase de habilitaÇãoi
2O,2.6.Executar todas as obrigâÇõês assumidâs sêmpre com observância a melhor técnica vigente,
ênquadrando-se, rigorosanente, dentro dos precei,tos legrais, normas e especificaÇões técnicas
correspondentes;
2O.2.f,Outras obrigações estabelecidas e rêl-acionadas na Mj-nuta do contrato - Ànêxo TII.

21. O.DO PAGA!'ENTO
21.1.O pagâmento será aealizado mediantê processo regular ê êm observância às normas ê

procedimentos adotados pelo ORC, da sequinte maneira: Para ocorrer no prazo de trj-nta dias,
contados do periodo de adinplemento '
21.2.O deselrü]olso máximo do periodo, não será superior ao valor do rêspectivo adimplemento, de
acordo com o cronograna aprovado, quando for o caso. e Sempre em conformidade com a

disponibilidade dê recursos financeiros.
21.3.Nenhum vafor se!á pago ao Contlatado enquanto pêndente de liquidação qualquer obrigaÇâo
financeila que the fo! imposta. em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual podêrá ser
compênsada com o pagamento pêndente, sem quê isso gere direito a acréscimo de quafquêr natuleza,
21.4.Nos casos de eventuais atrasos dê pagamento nos terrnos deste instlr.mento, e desdê que o

Contratado náo tenha concorrido de alquma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão
financeira, devida desdê a data limite fixada para o pagamento até a dâta corlesPondente ao
efêtivo paqamento da parcela. Os encargos moratórios devidos êm razão do atlaso no pagamento
serão calculados con utilizaçáo da seguinte fórmula: EM: N x vP x r, ondê: EM = encargos
moratôrios; N = número dê dias entre a data prevista pala o pagamento e a do efetivo paqamênto;
Vp = valor da parcefa a ser paga; e I = lndice de compensaÇão financeira, assim apurado: I =
(Tx + 1OO) + 365, sêndo Tx : percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua fafta, um novo lndice adotado pelo Govêrno Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
Índice estabelêcido para a compensaÇão financeira vênha a se! extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, 5erá adotado, em substituição, o que vi.er a ser determinado pê1a
IegislaÇáo entáo en vigor.

22. O.DÀS SÀNçõES ÀDMTNTSTR ÀTrVÀS
22.1.0uêm, convocado dentro do prâzo de validade da §ua proposta, náo cefebrar o contlato,
deixar de entregar ou apresentar docrmentaÇão falsa exigida para o celtame, ensejar o
retardamênto da êxecução de seu objeto, não mantive! a proposta, falhar ou fraudar na execuÇão
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, dec.Iarar informações falsas ou cometer fraude fiscal.
garantido o direito à anpla defesa. ficará inpedido de l"icitar ê contratar eom a União, Estados,
Distrito Federal ou !4uni-cípios e, será dêscledenciado do Sistema de Cadastraftênto Unificado de
Eôrnecedorês SICAF do Governo Eedelal e de sistenas seÍre]"hantes mantidos por Estados, Distrito
Fêderal ou Munj-cípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. sem prejulzo das multas previstas
nestê EditaI e das demaj.s cominaçÔes legâis.
22.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contrâtado, garântida a p!évia defesa, às seguintes penal,idades plevistas nos Axts. 86 e 87,
da Lêi 8.666193: a - advertêncj.a; b - mufta de mora de 0,58 (zêro vlxgula cinco por cênto)
aplicada sobrê o valor do contlato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do
objeto ola contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobrê o valor contratado pela inexecuçáo
toiaf ou parcial do contrato; d - s imultaneamente, quafguer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70,52A/02,
22.3,5e o val-or dâ multa ou indenj.zaÇão devida não for lecolhido Do prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcêIa do
pagamento a que o Contlatado vier a fazer jus, aciêscido de juros moratôrios de 1* (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cob.ado iudicialmênte.
22,4.Ap6s a aplicâção de quaisquer das pênalidades previstas, realizaf-sê-á conunicação escrita
ao Cootratado, e publicado na imprensa oficial-, excfuidas as peDalidades de adveltência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
sê!á registrado ê publ"icado no cadastro collespondentê.

23.0.DÂS DrSgOSrçõES GERATS
23.1,Da sessão púbIica do Preqão div-dlgar-se-á Àta no sistema e1êtrônico'
23.2.Não havendà expediente ou ocorrendo quafquer fato supervênientê que impeça a realizaÇáo do

cêrtane na data marcada, a sessão será automaticamente transfelida para o primeiro dia útil
subsequentê, no mês&o horário anteriormentê êstabê].êcido, desde quê não haja coÍnunicação em

contrário, pelo Plegoeiro.



23.3.Todas as refe!ências de tempo no Edital, nos seua Anexos, no
púbfica observarão o horário de Brasllia - DF.
23.4.No julganento das plopostas e da habilitaÇão, o PreqoeiÍo pode!á

avisô e durante a Sessão

erlog ou falhas quesanar
não alterem a substâncj-a das propostas. dos documêntos e sua validade jurldica, mediante despacho
fundamêntado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-1hes validade e eficácia parâ
fins de habilitação ê classificaÇão.
23.5.4 homologaÇão do resultado desta licitaçâo não implicará direito à conttataçào.
23.6.4s normas disciplinadoras da ficitaÇão serão senpre interprêtadas êm favor da ampliação da
disputa entle os interessados, dêsdê que não comprometam o interesse do oRc, o plinclpio da
isonomiâ, a flnalidade e a sê!ÍuraoÇa da contratação,
23.7.Os licitantes assumem todos os cu§tos de preparaçáo e aprêsentação de suas propostas e o

ORC não será, em nênhum caso, responsávêl por esses custos, independentemente da conduÇáo ou do
resultado do processo l icitatório.
23.8.para todos os efeito§, na contaqeh dos prazos estabelecidos neste Edital e sêus Anexos,
excfuir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencinento. Só sê iniciam e vencem os prazos
êm dias de expediênte no ORC.
23.9.o dêsatendimento de exigências formais nâo êssenciais não importará o afastêmênto do
licitante, desde que sêja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do intêressê público.
23.10.Em caso dê divergência entre disposições do Edita] ê dê sêus Anêxos ou demais peças quê
compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
23.11.Decairá do dileito de impugnar pêrantê o ORC nos termôs do presentê instlumento, aquele
quê, têndo-o aceitêdo sem objeÇão, venha a apresentar, depois do julgamênto, falhas ou
irregulalidades que o viciararir hipótêse êm que tal cornunicado nào terá efeito de recurso.
23.L2.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instnmênto,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a intêrpretaÇáo do Plegoeiro. sendo facultada ao mesno
ou a autoridade supelio! do oRC, en qualquer fase da licltaÇão, a plonoÇão de diligência, na
foma do Art, 43, §3', da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou a complêmenta! a Lnstlução do
procesSo,
23.13.o Edital ê seus Ànexos tânbém estão disponibili zados na lnteqra no endereço eletrônicol
https: / /www. portaldecompraspublicas . com. br; e poderáo ser Iidos, ê quando for o caso obtidos,
mediantê processo regular ê observados os procedimêntos definidos pelo ORC. no endereço! Av.
Presidente ,João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, nos horários normais de expediente: das
08:OO as 12:00 ho.as; mesmo êndêreÇo e horário nos quais os autos do processo administrativo
pêrmanecerão com vista franqueada aos interêssados.
23.14.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certane, excluldo qualquer outro,
o foro competente é o da conarca de Ítabaiana, Estado da Paraiba.

Mogeiro - PB, 25 de Abri.I de 2022.

FLAVIANO CLEBSON À.8,4ÚJO

Pregoeiro oficial



REEERÊNCIA - ESPECTTÍCAÇÔBS

1. O. DO OBJETO
1.1.CONStitUi ObJEtO dêStA liCitAÇãO: CONTBATÀÇÃO DE EMPRESA PABA AOUIS]ÇÃO DE PATRULHA

MECANIZADÀ PARÃ O MUNICÍPIO DE MOGEÍRO.

2 . O . DÀ .'USÍIFICàTIVÀ
2.L.À contrataÇão acima desc!ita, que será procêssada nos termos deste instrumênto convocatólio,
especificaÇõês técnicas e informações comPlementales que o acompaoham, quando for o caso,
just-ifica-se: Pela necessidâde da devida efetivaÇão de compra para suprir demanda especifica -
CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ AQUISIÇÃO DE PATRULIIÀ MECANIZÀDA PARÀ O MUNÍCÍPIO DE MOGEIRO .
considerada oportuna e impresci.ndivef, bêm como relevante medida dê interêsse público; e ainda,
pela necessidâde dê desenvolvimento de ações continuadas para a promoçáo de atividades
pertinentes, visando à maximizaçâo dos recursos eÍrl re].4çáo aos objetivos plogramados, obselvadas
as diretrizês ê metas definidas nas felramentas dê planejamento aprovadas.
2.2,4s caracterÍ§tÍcas e especificaçóe§ do objeto o!a licitado 9ão:

ÀNEXO I

TERMO DE

CODIGO
1

PÀR,AÍBÀ
PREEtfrUnÀ MUIIICIPÀ! DE MOGEIRO

COMISSÃO PER!,ÍANEMTE DE LICITÀÇÃO

PRTGÃO ELETRôNICO NO OOOO5/2022

DISCRIUINÀÇ.]Ú
rator agrlcola sobre rodas equipado com o motor de 3 cilindlos tulbinados
om potência de no mlnimo 75 cv _ Eixo dianteiro tipo 4x4 - Tanque de
oÍibustlvel com capacidade tnínimo de 63 fltros - Transnissão Deslizante e

T

c

3

UND

:totafmente sj.ncronizada com I velocidade, com fevante hidráulico e vazão
o tlrÍnino 4ll/m-in - sistema tlidráulico de levante com câpacidôde de no mlni
000 kg no olha1 Freios de muftidiscos à banho dê óIeo Rodado Diantei

172 .4x24 Rl Rodado Traseiro 18.4x30 R1 Equipamêntos básicos: Estrutura de
Proteção Contra Capotamento de acordo com as nolmas dê seguranÇa vigente,

toldo, Luzes de frêios, pisca alerta e ditecional, faróis de serviço,
sinâis sonoros e luz dê ré, sincronizados com a ré, buzina, esPelhos
retrovisores.

2

l3
.4

crade Àradora com controle Remoto, de no nrinlno 14 discos com diâmetro de 2 UND

com capacidade dê minimo 5 toneladas.
ulica e acionamênto âtÍâvés dê cardã.

3. O.DÀ,S OBRTGÀÇóEs DO CONTRÀTÀNEE
3,1.Efetuar o pagamento rêlativo ao objeto contratado efetivamente rêalizado, de acoldo com as
c1áusulas do respectivo contrato ou outlos instr\rmentos hábeia.
3 . 2 . proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da
prêsêntê contrataÇáo, nos tennos do correspondente instrumento de aju§tê.
3.3.Notificar o Contratado sobrê qualque! ir:regularidade encontrada quanto à qualidadê dos
produtos ou sêrviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão. o gue náo eximê o Contratado
dê suas rêsponsabilidadês pactuadas e precêitos legais.
3.4.Outras obrigaçôes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo I1I.

4. O,DÀS OBRrGÀÇópg OO COUgeltaOO
4.l,Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concêrnentes à legislaÇão fiscal, civiI,
tributária e traba.lhista, ben como por todas as dêspesas e compromissos aasumidos, a qualquer
títu]ô, pêrante seus fornêcedores ou têrceiros em razão da exêcução do objeto contratado '
4.2.Sub§tituir, arcando con as despesas decorrentes, os matelials ou serviços que apÍesenta.en
defeitos, aftêraÇóes, imperfeiÇões ou quaisquer irregularidades discrêpantes às exigências do
instrumento dê âjuste pactuado, ainda que constatados sonentê após o recebimento ou pagamento.
4.3.Náo txansferir a outrêm, no todo ou êm parte, o objêto da contrataÇão, sal-vo mediante prévia
e êxpressa autorizaçâo do contrataote.
4.4.Manter, duÍantê a vigêncj-â do contlato ou outros instruaentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigaÇóea assumidas, todas as condiÇôes de habifitâÇáo e quâlificaÇáo exigidas no
respectivo processo Iicitatório, conforme o caso, apresentando ao Contlatantê os dôcr]Inêntos
necessários, sêmpre que solicj-tado.
4,s.Emitir Nota Fiscal cortespondente à sêdê ou fiIial da emplesa quê efetivamentê particiPou
do certamê e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
4.6.Executa! todas as obrigaçôes assunidas semprê com observância a meLhor técnica vigente,
ênquadrando-se, rigolosamentê, dentro dos preceitos lêgais, nomas e especificaÇões técnicas
corlespondentes .

4.?,Outras obrigaçÕe§ estabelecidas e relaÇionada§ na Minuta do contrato - Anexo T1T.

UNIOADE QUÀITTIDÀDE

UND

2

2

1

1UND

ESTÀDO DÀ



s.O.DO PB.AZO E DÀ r,'IêÊNCIA
5.1.o prazo máximo de entrega do objeto da contrataÇáo,
hipóteses previstas no Art. 57, § 1', da Leí 8.666/93,
da emissâo do Pedido de compra:

Entrega: 30 (trinta ) dias.
5.2.4 vigência do respectivo contrato será determinada:
2022, considerado da data de sua assinatura.

8.0.DÀ COMPRO.\rÀçÃO DE EXECTTçÃO E RECEBTMENEO DO OB.rErO
8.1.Executada a prêsênte contrataÇâo ê observadas as condiÇÕês
pactuadas, os procêdimentos ê prazos para recebel o sêu objeto
caso, às disposiÇÕes dos Arts. '73 a'76, da Lêi 8.666/93.

que admite prorrogação nas condições e
êstá abaixo indicado e será consÍderado

até o final do exercicio financeiro de

?.0. DO PÀGAÀIE}TIO
7.1.O pagamênto será realizado mediantê processo requla! e en observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte mânêira: Para ocolrer no prazo de tlinta diâs,
contados do pêriodo de adülp]emento.
7,2.O desedf,olso máximo do perlodo, não sêrá supêrio! ao valor dô rêspectivo adimplêmênto, de
acordo com o cronogÍraÍna aplovadg, quando for o caso. e semple em conformidade com a
disponj.bilidade de !êcursos fi.nanceiros.
7.3.Nênhun valor será pago ao Contlatado ênquanto pendente de l-iquidaÇão qualquer obrigaÇão
financeira quê lhe for imposta, ern virtude de penalidade ou inadlmplência, a qual- poderá sêr
conpensada com o paqamento pendênte, sem que lsso gere direito a acréscimo de guafquer natureza.

obrigações
conforme o

9. o.DOS PROCEDTMEITIOS DE FrSCÀrrZÀÇÀO E GEREIICTàI.{ENEO

9.1.sêrão designados pelo Contratantê rêprêsentantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmênte para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
tespectivamente, pêrmitida a contratação de terceiros para assj-stêncla e subsldio de pertinêntes
a essas atribuiÇões.

10. O.DÀS SÀNÇõES ÀDMrNrSrRÀÍÍtDrS
10.1.ouêm, convocado dêntro do plazo de validade da sua proposta, não celebra! o contlato,
deixar de entrêgar ou aplesentar docunentaÇâo falsa exigida para o celtame, ensejar o

retardamento da êxecuÇão de sêu objeto. nâo mantiver a proposta. falhar ou fraudar na execuÇáo
do contrato, comportar-sê dê modo inidônêo, declarar informações fafsas ou cometer fraudê fiscâI,
garantido o direito à ampla defesa, ficará inpedido de licitar ê contratar com a União, Estados,
Dist!ito Eederal ou Municipios e, será descredenciado do Sisterna de Cadastramento Unificado de
Eornêêêdorês SICÀF do Govêrno Federal e de sistemas sêmelhantes mantj.dos por Estados, Distrito
Fêderaf ou Municlpios, peto prazo de até 05 (cj.nco) anos, sem prejulzo das Írultas previatas
neste Edital e das demais cominaÇões lêgais.
10.2,À recusa injusta em deixar de cumprir as obriqaÇõês assumidas e preceitos lêgais. sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguj-ntes penalidades previstas nos Alts' 86 e 8?,
da Lêi 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0.5t (zero vÍlqula cinco por cênto)
aplicada sobrê o valor do contlato por dia de atraso na entlegâ, no inlcio ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o vaLor contratado pela inexecuÇão
toiat ou parcial do contlato; d - siÍnuftaneamente, qualquê! das penalidades cabívej.s
fundamentadas na Lei 8.666193 ê na Lei 1'0.520/02,
1O.3.Se o valor da multa ou indênizaçáo dêvida não for rêco1hj.do no prazo de 15 (quinze) dias
após a cornunicação ao Conttatado, será âutomaticamente descontado da primelra Parcêla do
pagamênto a guê o contratado vie! a fâzêr jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por
cento) ao mês. or1, quando for o caso, côbrado iudicialmênte.
10.4.Após a aplicação de quaisquêr das pênafidadês prêvistas, lealizar*sê-á comunicação escrita
ao Contratado, ê publicado na imprensa oficial, excluldas as pênalidades de advertêncj.a e multa

dê adimplemento das
pelo ORC obedêcerão,

6. O. DO RE"A,JUSTÀr.IENTO
6.1.os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no p!âzo de um ano.
6.2.Dentxo do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇâo do Contratado, os preÇos
podêrão sofrêr reajuste após o intêrrêgno de um ano, na mesma proporção da variaÇáo verificada
no ÍPCA-ÍBGB acumulado, tomando-se por base o mê5 de apresentação da respectiva ploposta,
exclusivamente para as obrigaçôes iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo dê um ano sêrá contado a partir
dos efeitos financeilos do úItimo reajuste.
6.4.No caso de atraso ou não divufgração do lndice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calcul"ada pela últirna variaÇão conhecida, liquidando a diferença
correspondente táo logo seja divulgado o Índice definitivo. Fica o contratado obriqado a
apresentar memória de cálcu1o referentê ao rêajustamento dê preÇos do valor rêmanêscentê. sêmple
que este ocorrer.
6.5,Nas aferiÇóes finais, o índice utilizado para rêajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o índice êstabelecido para reajustamento venha a se! extinto ou de qualquer forma nâo
possâ mais ser utllizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
legislação entáo em vigoÍ.
6.7,Na ausência de previsão legal quanto ao lndicê substituto. as partes el-egerão novo índice
oficj-a1, para reajustamento do pleÇo do vafor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8.O reajustê poderá ser leafizado por aposti.lamento.



de mora quando for o caso, constando o fundamento Iêga1 da puniÇão, informando ainda que o fâto
será registrado ê publicado no cadastlo corre§pgndênte '

11. O.DÀ COI@ENSÀÇÀO FrÀrÀIrCE rRÀ
11.1.Nos casos dê eventuais atlasos dê paganento nos termos deste instnmênto, e desde que o

Contratado nâo tênha cotlcorrido dê algullla foma para o atraso, sêrá admitida a compensaÇâo
financej.ra, devida desde a data limj-te fixada para o paganento até a data colrespondente ao
efetivo pagamento da parcêIa. Os encargos nolatôlios devidos em razão do atraso no paganento
serão calculados com utilizaÇão da seguinte fórmu1a: EM = N x VP x I, onde: EM = encalgo§
moratórios; N : número de dias êntre a data prevista paxa o pagamento e a do efetivo pagamênto;
Vp = valox da parcela a ser paga; e I = indicê de conpensaÇão financei-ra, assim apurado: I =
(Tx + 1OO) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE aclmul-ado nos úftimos dozê mesea ou, na
sua falta, um novo lndice adotado pelo Governo Eederal que o substitua, Na hipótese do referido
indice estabelecido para a conpensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa nais ser utilizado, será adotado, êm substituj"çáo, o que vj-er a ser determinado peIâ
legistaÇão entào ern vigor.

12. O.DO }íODELO DE PROPOSTÀ

12.1.É parte integlante deste Termo de Rêferência o Ínodel"o de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-lo como têferência - Alexo 01.

AIRTON JOSÉ ÀVE],INO DA SILVA
SECRETÁRIO



ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀT DE MOGEIRO

COMTSSÃO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO

RETERENCAÀ - PROPOSTÀàIIEXO 01 ÀO TERMO DE

PREGÀO E],ETRÔNICO N' a0005/2022

CODI@ DI
1

2

Trator agrlcôla sobre rodas equipado c
o motor de 3 cilindros turbi,nâdos c
potência de no mlnimo 75 CV - Elx
dianteiro tipo 4x4 Tanque de combustíve
'com capacidade minimo de 63 litros
Transmissão Deslizante e totafment
sincronizada com
levante hidráuli-co e

I velocidade,
vâzãô dê nô mín

41Ilm-in - Slstema Ilidrául1co de fevant
com capacidade de no rRÍnino 3.000 kg n
o.Ihal - Ereios de multidiscos à banho
ófeo -- Rodado Diânteiro 72.Ax24 R1,

Rodado Traseiro 18.4x30 Rl - Equipamen
ibásicos: Estrutura dê Protêção Con
câooràmênto de àcordo com as nornàs
segurançà vigente, com toldo, luzes

t!

d

14 discos corn diâmetro
s, mancâ1 dê rolamentos a

edorâ d€ Eorragens, com bic
áulica e acionanento atrâvés

t-

freios, pisca alerta e direcional, faaói
de serviço, sinais sonorog ê luz de ré
lsincronizados com a ré, buzina, espelho
lretrovisores.
Grâde Àradora eon Controle Remoto, den

de2minimo
polegada

3 Car!

Colh
hidr

eta Bâsculante HidráuLica Metá1ica,
capacidêde de IILInimo 5 tonêIàdas.

4

cardã.

VÀLOR GLOBAL DÀ PROPOSTA - R$

PRÀZO DE ENTREGA:
CONDIÇÔES DE PAGÀMENTO:
VALIDÀDE DBSTÀ PROPOSTA:

Dados bancários do proponênte pala fins de pagamento:
Banco:
Conta i

Local e Data.

MÀRCÀ/r.!ODELO UNIDÀDE

UND

UND

UND

PROPOSTA

REFENE!ÍTE: PREGÀO ET.ETRôTíICO NO OOOO5,/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEÍRO - PB.

OB,]ETO: CONTRATAÇÁO DE EMPRESA PÀRÀ AQU]S]ÇÃO DE PATRULHÀ MECÀNÍZADA PARÀ O MUNÍCÍPIO DE MOGEIRO.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos têrmos da licitaÇâo ell1 eplglafe. apresenlamos proposta conforme abaixo:

OUANIIDÀDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAI,

I

I I

UND l'l
I I

I

I

NOME/CPF,/ÀSSINATURÀ
Rêplesentantê legal do proponênte '



OBSERVAÇÃOl a proposta deverá sêa elaborada em papêI timblado do ploponente



ESTÀDO DÀ
PREEEITTJRÀ MI'NICIPAI, DE MOGEIRO

COMISSÀO PERÀIANENTE DE LICTTÀÇÀO

ÀNEXO ÍÍ - PREGÃO ELETRôI{ICO N" OOOO5/2022

MODELO DE DECLARÀÇÃO - não possuir no quadro sociêtário selvi-doi do ORC

REEERENTE: PR3GÁO ELEERôNICO Nô OOOOS/2022
PREEEITURÀ MUNIC]PAL DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CN PJ

1.0 - DECLÀRê.ÇÃO de que náo possui no quâdro sociêtário, servido! públ-ico da ativa do ôrgâo
lêalizador do certame ou de quâfquer entidade a e1e vinculada.

O proponente acimâ qualificado decLara náo possuir êm seu quadro societárÍo e de funcionários,
qualquer servidor efetivo ou corÀj.ssj-onado ou êmpregado desta Plefeitura Munlcipal de l"Iogeiro,
como tarüém em nenhun outro órgão ou êntidade a e1a vinculada. exercendo funÇões técniÇas,
giêrenc.iais, comêrciais, administrativas ou societárias,

Local e Data.

NOME / C P F,/AS S INATURÂ
Representante 1egal do pxoponente.

oBSERVÀÇÁO: declâraÇão deverá ser elaborâda em papel timbrado do proponeate



ESTÀDO Dà PÀN,AIBÀ
PREFTITURÀ MUNICIPÀJ, DE IíoGEIRO

COMISSÃO PER.I,íÀNENTE DE LICITÀÇÀO

À}IEXO ItI - PREGÀO EI,EIRôNICO N" OOOO5/2022

MINUTÀ DO CONIRÀTO

PRIGÀO Er,ErRôNrCO No 00005/2022
PROCESSO ADMINISTBÀTlVO N" PE OOOO5/2022

CONERÀTO No: ....,/...-CPL

por .... residente e domicillado Dô ....r
cPF no . Carteira de Identidade
as pârtes contratantês assina! o Presentê
seguintes:

TERMO DE CONTRÂTO OUE ENTRE S] CELEBRÂM A PREFEITURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ., PARÀ FORNECIMENTO CONTORME DISCRÍMINADO NESTE
INSTRT]MENTO NÀ FORI'À ÀBAIXO:

PeIo presente instrumento de contrato, de r.m lado Prefeitura Municipal de Mogelro - Av'
Presidentê João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-67, neste ato
representada peLo Prefeito Àntonio José Ferreira, Brasileiro, Solteiro, Empresario, residente e

domiciliado na Sitio Pintado de Cj-ma, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE nÔ 840.199.644-91,
Carteira dê Ídentidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante simplesmente CONTBÀTANTE, e do outro lado

neste ato rêpresentado.., CNPJ n"

no . . . ., doravante sinplesmente coNTRÀTADo, deci.diram
contrato, o quaL sê regerá pelas cláusulas e condições

CIÁI'SUI.À SECUNDÀ - DO OBi'EtO I
o presentê contrato tem por objeto: coNTRÀrAÇÃo DE EMPRESA PARÀ AQUISIÇÀO DE PATRULHA MECÀNIZÀDA

PARÀ O MUNÍCÍPIO DE MOGEIRO.

O fornêcimento deverá ser executado ri-gorosamentê de acordo com as condições expressas neste
instrumento, ploposta apresentada, êspecificaçôes técnj'cas colrespondentes, plocesso de
IicitaÇão modalidade Prêgâo Eletrônico n" 00005/2022 ê instruções do Contratante, documentos
esses que fj.caIn fazendo partes integrantes do presênte contrato, indêpendente de transcriçáo; e

seiá rêalizado na forma parcelada.

cúusu,À QUÀRTA - DO REÀJUSTÀIdENTO EM SENEÍDO ESTRIIO:
os prêços contratados sâo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dêntro do prâzo de vigência do contrato e mediante solicitâÇão do Contratâdo. os preÇos poderáo
sofrer rêajuste após o interregno dê i]m ano, na mesma proporÇáo da variaçáo verificada no IPCA-
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respêctiva prôposta, exclusivamente
para as obrigaÇóês iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuêlidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro. o intelrêgno minimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do últj-mo .eajuatê.
No caso dê atraso ou não divulgaçâo do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao ContÍatado
a importância calcufada pela última variaÇão conhecida, Liquidando a difêrenÇa correspondente
tão iogo sêja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a aprêsentâl memólia de

cáIcu1o refetente ao lêâjustamento de preÇos do val-or rêmaneacente, semplê que estê ocorre!.
Nas aferiÇôês finais, o índice utilizado para reajuste §erá, obriqatoriamente, o dêfinitivo'
Caso o indice êstabelêcido para reajustamênto venha a ser extinto ou de qualquer fo!1na não posga

mais ser util-izado, será adotado, em substituição, o gue vier a §e! determinado pela 1êgislaÇão
então em vigo!.
Na ausência de previsão .IegaI quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo Índicê
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescênte, poI meio de têrmo adltivo.
O rêajustê poderá sêr realizado por apostilamênto.

CIÁI'SUI,À PRI}IEIRÀ - DOg FI'NDÀI{ENIIOS:
Estê contrato decorre da ficitação modalidade Pregão Eletrônico n" 00005/2022. processada no§
ternos da Lei Eedelal n" 10.520, de 17 de .lu1ho de 2002 e subsidiariamente a Lei federal nÔ

8.666, de 21 de ,lunho de 1993; Lei Complenentax n" 723, de 14 de Dezerüro de 2006; Decreto
Federal no 10.024, de 20 de Setembro de 2019, e 1egÍslaÇão pertinente, consideradas as alteraÇôe§
posteriores das rêferidas normas.

CIJíUSI'LÀ TERCEIRÀ - DO ITÀI,OR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de RS ... ("').



CLj(USULÀ QUINIÀ - DÀ DOTÀçÁO:
As despesas co!!êrão por conta da segulnte dotação, coostantê do o!çamento vigênte:
Recursos próprios do Municlpio de Mogeiro: No CONTRÀTO CPS 35/2020 CONVÊNIO N' 908743/2020
PÃRECER NO A479/2021. N' DO PROCESSO PLÀTAEORMÃ MÀIS BRASIL 2TOO .0850 46 / 2O2O_12 LEÍ MUNICIPAL
358/202I 02.O?O SEC AGRÍC. MEIO AMBIENTE, PESCÃ E PECU O2O1A.20,606,L029.1062 AQUIS. DE MAQUINÀS

E EQUTPAMENTOS AGR]COLÀS 02.080 SEC DE TNDUST. COMERCTO E INERÃ ESTRUTURÀ 02080.15.452.1025.1057
ÀQUISIÇÀO DE EQUÍPAMENTOS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMÀNENTE

cr.iiusulÀ gExEà - Do PÀeÀDrENrO:
O pagamênto será êfetuado mediantê processo regufar ê êm observância às normas ê procedirentos
adotados pê1o Contratantê, da sêguinte manêira: Para ocorrer no plazo de trinta dias, contados
do perÍodo de adimplemento,

clÁUsu,,À 8ÉTTuA - DO PN,ÀZO E Dà .\rIGÊNCI.A i
O prazo máximo de entrêga do objeto ora contlatado,
hipóteses previstas no Àrt. 5?. S 1', da Lei 8.666/93,
da emissão do Pêdido de Compra:
a - Entrêga: 30 (trinta) dias,
A vigência do presênte contrato será determinada: até
considerada da data dê sua assinatura.

que ad-rnite prorrogação nas condiÇôês ê
está abaixo indicado ê sêrá considerado

o final do exercíclo finânceiro de 2422,

cüiusu,À orrÀvÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do co!ÍfRÀTÀNTE:
a - Efetuar o pagamênto lelativo ao fornecimento efetivamênte realizado, de acoldo com as
respectivas cIáusulas do presentê contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fief fornecimento contlatado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irreqularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, êxercendo a mais ampla e cornpleta fiscalizaçáo, o que não exime o contratado de suas
responsabilidades contratuais e leqrais;
d - Designa! lepresêntantes corB atribuiÇões dê Gestor e Eiscal destê contlato, nos termos da
norma vigente, especialnente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamênte,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informaçôes peltj.nentês a

essas atribuiÇóes.

crÁusuLÀ lroNA - DÀs oBRrcÀçõEs Do colrrRÀrÀDo:
a - Executâr devidamente o fornecimênto desciito na Cláusula correspondente do presente contlato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade êstabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual. con observância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsabilizar-sê po! todos os ônus ê obrigaÇôes concêrnentes à Legislação fiscal. civil,
tributárla e trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualque!
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da êrecuqáo do objeto contratado;
c - Mantet preposto capacitado ê idôneo, aceito pelo Contlatantê, quando da êxêcuÇão do contrato.
que o represente intêgÍalmente em todos os seus atos;
d - pernitir e facilj.tar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informes e

esclarêcimentos solicitados ;
e - Será responsáve1 pelos danos causadog dirêtamente ao Contratante ou a terceilog, decorrentes
de sua culpa ou dolo nã execuÇáo do contrato, nâo excluindo ou leduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompaDhamênto pelo órgão intelessado;
f - Não ceder, transferi! ou subcontÍatar, no todo ou em parte, o objeto de§te instlumento, sêm

o conhecimento e a devida autoxizaÇáo expressa do Contratantei
g - Manter, durante a vigência do contrato, em conpatibilidade com as obrigações assumidas.
todas as condj-Ções dê habilitaÇão e qualificaçáo êxigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessárioa, senple que solicitado.

cü(usuÍ,À DÉcD,ÍÀ - DÀ ÀlrERÀçÃo E REgclsÃo:
Este contlato poderá ser alterado con a devida justificativa, unilateralmente pefo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art, 65 e será rescindido. de pleno
direito, conforme o disposto nos Àrts. 't'l , '78 e 79, todos da LeL 8.666/93.
O Contratado fj-ca obrigado a aceitar, nas nesmas condiÇôes contratuais, os acrésciÍ[os ou
supressôês que se fizêrem nas compras. até o respectivo lünitê fixado no Àrt. 65, § 10 da Lei
8.666/93. Nenhu.n acréscimo ou supressáo podêrá exceder o timite estabelecido, salvo as supressôes
resultantês de acordo ce1êbrado entrê os contlatantes'

ctáusu.À DÉCN.Â PRIT,EIRÀ - DO RECEBI].IENEO I

Executado o presente contrato e obsêrvadas as condições de adimplemento das obrigaÇões Pactuadas?
os procedimentos ê prazos pâra receber o seu objeto pelo Contratante obedêcerão/ conforne o

casô, às disposiÇôês dos Àrts. 73 a'76, da Lei 8.666193.

CIÁUSU.À DÉCÍMA SE@IDÀ - DÀS PEXÀI,IDÀDES :

À recusa j-njusta em deixâr de cunrpri! as obrigaçôes assumidas e plêceitos leqais, ,sujeitará o

contratado, galantida a prévia defesa, às seguintes penalidades plevistas nos Àrts. 86 e 87, da

tei,8.666/931. a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vÍrgu1a cinco por cent.o) aplicada
sobre o valor do contrato por dia dê atlaso na entxega, no inlclo ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - multa de 1Ot (dez por Çento) sobre o valor contratado pela lnexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - s imultaneâmênte, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na
Lêi a.666/93 ê na Lei 1A.520/A2.



Sê o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao contratado, será automaticamente descontado da plimeira parcela do Pagamento a que o

conttâtado viê! a fazet jus, acrescido dê juros moratólios dê 1g (um por cento) ao mês. ou.
quando for o caso, cobrado iudicialnente.

CIÁUSUTÂ DÉCIT'íÀ TERCEIRÀ . DÀ COMPENSAçÀO FIT{âNCEÍR,A:
Nos casos de evêntuais atrasos de pagamento nos tennos dêste instrumento, e desde que o Contratado
náo tenha concorrido dê alguma forna para o atraso, será admitida a compensaÇáo financeira,
devida desdê a data linite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efêtivo pagamento
da parcefa. Os encargos moratórios dêvidos êm razão do âtraso no pagamento serâo calculâdos com

utilj-zaçáo da seguinte fórmula i EM = N x VP x I. onde: EM = encargos molatóliosi N: núm€rÔ dê

dias êntre a data prêvista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valoI da pa!cê14 a

ser paga; ê I: indice de compensaÇão financeira, assim apulado: Í = (Tx - 100) + 365, sendo TX

= percLotual do IPCÀ-IBGE acrmulado nos últimos doze rneses ou, na sua falta, um novo lndice
adàtado pelo Governo !'ederal que o substitua. Na hipótesê do rêferido lndlce estabelecido Pala
a compen;açáo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma náo possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a sêr determinado Petê legislaÇão então em vígor.

clÁUsul,À DÉCIT,íÀ QUÀRTà - DO EORO I

Para dirimir âs questões dêcorrentes destê
Itabaiana.

\, TESTEMUNHÀS

contrêto, as partês elegem o Foro da Comarca dê

E, po! estaxem de pleno acordo, foi lavrado o prêsente contlato em 02(duas) vias,
assinado pelas parte§ e por duas testemunhas.

qual vai

Mogeiro - PB, .

PELO CONTRATANTE

dê de

PELO CONTRÀTADO


