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o órgão Realizador do certame aciúa gualificado, j-nsc!ito no CNPJ 08.866.501/0001-67, dolavante
danoEinado EiryLaaEâaee ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessal que

fará realizar atrâvés do Pregoeiro oficial asse§sorado Por sua Equipe de APoio, as 14:00 horas
do dia 16 de Maio dê 2022 no endereÇo acina indicado, licitaÇão na nodalidade Pregão Presencial
n" oaa2a/2022, tipo nenor preÇo, ê sob o rêgime de êmpleitada por prêÇo uni.tário; tudo dê acordo
com êste instrumento e em observância a Lei Federal n" 10.520, de 17 de Julho de 2OO2 e

subsidiarlamente a Í,ei Eederal n' 8.666, de 21 de .Tunho de 1993; Lei Conplenentar n' 123, de 14

de Dezenbro d,e 2006; Decreto MuDicipal n' 016, de 1o de NoveÍülo de 2006, e legislaçáo pêrtioente,
considêradas as aItêraçÔes posteriores das referidas normas i confolme os critéIios e

procêdimentos a seguir definiàos, objetivando obter a mêIhor proposta pala: CONTRÀTAÇÂO DE

irenno sANrrÁRro LrêENcÍÀDo pARÀ RECEBTMENTo E DrsposrÇÃo FINAL DE REsÍDUos uRBANos PRoDUzrDos

PELO MUNICÍPIO DE MOGEIRO.

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão: CoNTRATÀÇÃO DE ÃTERRO SANITÁRÍO LICENCIÀDO PARÀ

neõr"ruauro E DríposrÇÃo irner, oe RESÍDUos uRBÀNos pRoDUzÍDos PELo MUNÍcÍPro DE MoGErRo.

1.2'AsespecificaÇÕesdoobjetooralicitado,êncÔntfam_sedevidamentedêtâlhada§no
correspondentê Temo de Referência _ Anexo Í deste Inst mento'
1 . 3 . À ;ontrataÇão acirna dêscrj.ta. que será processada nos termos deste inst4rmênto convocatório,
especificaÇões técnicas e j-nformaÇÕes complementalês que o acompanhan/ quando for o caso,
j,-,"titi.u-".r pera nêcessidade da devida êfetivaÇão de serviço para suprir demanda especÍfica -
coNTRATAÇÃo DE ATERRo SANITÁÂIo LICENCIÀDO PABÀ RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINÀI DE RESÍDUOS

URBÀNoS pRoDUZIDos pELo MUNICÍpro DE MoGEIRo -, considerada oportuna e inprescindlvef, bem corno

relevante medida de interessê público; ê ainda. pê1a necessidade de dêsenvolvimento dê aÇões

continuadas para a protnoÇão de atividades pertinentes, vísando à maxiÍnização dos recursos em

relaÇâo aos àbletirros programados, observadas as diretrizes ê metas definidas nâs ferramentas
de planejamênto aPlovadas.
:. . I . safiánta-se que na referj.da contrataÇáo, não será coDcêdido o tlatamênto diferenciado e

simplificado pu.á 
"" 

Microempresas e Empresas de Pequeno Portê, nos termos daa disposiÇões
.orriidu" nos Árts, 4't e 4A, dà Lei Complementar n' 123/2006, Por êstaren presentês, isolada ou

s imultanêamente, a§ situaÇôes previstás nos incisos II e III, do Àrt' 49' do mesmo diploma

Iegal. Eica, no êntanto. asseguiado a ME ê Epp o tratamento diferenciado e sinplificado previsto
noã de*ais Artigos do capltulo V, seção I, da Lei o"' 123/06'

2.O.DO LOCAT E DÀTÀ B DÀ TT,TPUGNÀçÁO DO EDIÍÀ''
2,1.os ênvelopes conteDdo a documentaÇão relativa à proposta dê preços e a habilltaÇão para

execuçàodoo-bletode§ta].icitação,dêve!ãosê!entleguesaoPleqoe.iroaté4s14:00horasdo
dia16dêMalode2022,noendereÇoconstântedopreânbulodêsteinstlr,mento.Nêstemêsmo].ocal,
data e hoiário será realizada a sessão pública para abêrtula dos refetidos envêIope§.

2.2.Infolmações ou esc.l.arecimentos sobie esta iicitação, serâo prestados nos horários normais

de expêdiênte: das 08:00 as 12:00 hÔras' E-mail:
l- icitacaomogêi roGuol . com. b!/compras ' cotacoesGoutlook ' com'

i.ã.prulq,.r.i pessoa - cidadão ou licitantê - pode!á soLicitar esclalecimentos' plovidências ou

i.prô.ur'o ato convocatório destê certame, se nanifestada por escrito e dirigida ao Preqoeiro.
atL óz (aoir) dias úteis antes da data fixada para rêcebimento das propostas'
2.4.cabetá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato
convocatório ê sêus anexos, decidir sotre a petiÇão no prazo de ar.é 24 (vinte ê quatro) holas,
considerado da data em que foi devidamente recebldo o pedido'
2.5.4 rêspectiva pêtição 5elá aPresentada da seguinte forma:
2 . 5. 1. ProiocoLizando o original, nos horários de êxPediente acima indicados' exclusivameote no

sequintê endereço: Av' Ple;identê João Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB'



3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2

3.2

.DOS EÍ.EMENTOS PÀRA IICITàÇÃO

.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes êlementosi

.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPEC]FICAÇÕES;

.2.ANEXO II - MODEIOS DE DECLARAçÕES'

.3.ÀNEXO ]II - MODELO DE DECLÃRÀÇÃO DE REGULARIDADE _ HÀBÍLÍTÀÇÃO;

.A.ANEXO IV - MÍNUTA DO CONTBÀTO.

.A obtenÇão do Edital podêrá sex feita da seguinte forna:

.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e

. 2. Pelos sites : n+,lw.mogeiro. pb. gov' brlIicitacoes i wr,1^,. tce. pb. gov. br.

4. O.DO SUPORTE I.EGÀT
4,1.Esta lici,taÇão regex-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de Julho de 2A02 e

subs idiaiiâmente a Lei Fêderal Do 8,666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Complementar no 123, dê 14

de DezêÍüro de 2OO6; Decleto Municipal n' 016, de 10 de Novetnbro de 2006i e legislaÇâo pertinente,
consideradas as alteraÇões posteriores das referidas nornas; quê ficam fazendo partes intêqrantes
deste instrumento, independente dê transcrição'

5. O. DO PRÀZO E DOIÀÇÃO
5.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado. conforme suas característicâs e as

nêcessidades do ORC, e que admi.te prorrogaÇão nos casos previstos Pela Lei 8.666/93t está abaixo
indicado e sêrá considerado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: Imediato;
conclusão: 12 (doze) meses.

5.2.O sêrviÇo será executado de acordo com as especificaÇõês defj-nidas no correspondêôtê Temo
de Refe!ência1, anexo a este instrumento.
5,3.O prazo de vigência do correspondente contlalo se!á determinado: 12 (doze) rnesê5, considerado
da data de sua assinaturar podendo ser plorrogado nos termos do Àrt. 5?. da Lei 8.666/93.
5.4.As despêsas decorrentes do objeto deste celtame, corre!áo po! conta da seguj.nte dotação:
Recursos Próprios do Munictpio de Mogeito: LEI MUNICÍPAL 358/202f 02.080-SEC.DE ÍNDUST. COMERCIO

E INERÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.2009.20?3 . MÀNUTENCÀO ÀÍÍVIDADES ÀDMÍNISTRÀTTVÀS DA SEINFRA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOÀ JURÍDICA

6.0.DÀS COIDrçõES DE PÀRT rCtPÀÇÁO
6.1.Os proponentes que de§ejarem palticipa! deste celtame deve!áo entrega! ao Pregoeiro dois
envêIop;s iechados indicandá, rêspêctivamênte, PRoPosTA DE PREÇos e DocUMENfAÇÃo, devidamente
identiiicados, acompanhados da !espectiva decl-alação de cumprimento dos requisitos de

habilitaÇão, nos termos definidos nestê iosLnmento convocatólio.
6.2.À participação neste ce.tame é aberta a quaisquê! interêssados, inclusive as Micloenpresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equipalados, nos termos da legislação vigente'
6.-3,Não poderáo participar os j.Dteressados que se encontlem sob o regimê fafimêntar, emprêsas
estrangeiras que não fuocionem no país. nem aquel.es que tenham sido declarados j.nidôneos para
Iicitar ou conttatar com a AdministraÇão Pública ou que estejam cumprindo a §anÇáo de §uspensáo
do dirêito de licitar e contlatar con o oRc.
6.4.Os Iicitantês gue dêsejarern ênviar seus envelopes Proposta dê PreÇos ê Documêntação via
postal - con Àviso àe Recebimento AR -. deverão renetê-1os en têmpo hábi1 ao endereço constante
ão preâmbulo deste instlumento, aos cuidados do Pregoei.ro - Flaviano c1êbson Araújo. Náo sendo

rigàrosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes náo sêrão aceitos e

o iicitante, portânto, desconsiderado para efeito de partlcipagão no certame'
6.5.Quando observadâ a ocorrência da entrega aPenas dos enveloPes junto ao Plegoeifo, sem a
permanência de r:epresentante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que

o licitante abdicou dâ fase dê laoce§ vêrbais.
6.6.É vedada à particiPaçâo em consólcio.

?.0.DÀ REPRESENTàçÃO E DO CREDENCIÀIdENTO

7,1.o licitante deverá se apresentar, para credencianento junto ao Plegoei!o, quando for o caso'

através de um represêntante, com os documentos que o credenciam a pâIticipar deste procedimento
Iicitatório, inclusive com podêres para formulação de ofeftas e lances verbais. cada licitantê
credenciará apenas um repre:entante que será o único admj-tido a intervir nas fasês do certane
na forma prevista nestê instrumento, pàdendo ser substituído posteriormênte por outrô devidamente

credenciado.
'7.2.Pata o credenciaÍlento deveráo ser apresentados os seguintes docrmentos:
7 .2 . 1. Tratando-se do reprêsentante legai: o instlumento constitutivo da êmplesa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registlado no Órgão competente. no quaf estejan. expressos seus

pàà..." putu exêrcer direitos e assumir obrigaçôes em dêcorlência de ta1 j-nvestidura;

1.z,z,rràtaodo-se de procurador: a plocuraçáo por instxumênto púbfico ou palticular da qual

constem os necessários poderês par; fomufar velbaImênte lances, negocia! pleços, firnar
declaraÇôes, dêsistlr ou apresênaar ês razões dê recurso e praticar todos os dêmaia atos
pertinentês ao certame; acompanhada do colrêspondênte instrumênto de constituiÇão da emplêsa,
quândo for o caso, que complo;e os poderes do mandante para a outorga' Na hj-pótesê de procuraÇão

seja partlcutar dewàrá eer reconhê;1dâ À fireâ eú o'rtórlo do r'lP'ctiwÔ riqlnltário'
f.á.:.O representante 1egal e o proculador dêve!áo identificar-sê apresentando documênto oficial
que contenha foto.



7.3.Estes documentos deverâo sêr entregues ao Pregoeiro - antes do inlcio da sessáo pública -
êm original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Prêgoeilo
ou membro da Equipê dê Àpoio.
7.4.À não apresentação ou ainda a incorrêção insanável de qualquer dos documentos dê
credenciamênto impedirá a participaÇâo ativa do rêp!êsentante do licitante no plêsêntê cêrtame.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamênte o concorrente. apenas pêrderá o dirêito a

manifestar-se nas colrespondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regulêrmente do rêfêrido concorrênte seus envêIopes, dêclaraÇões e outros êlementos nêcêssá!ios
à participaÇâo no certame, desde que aprêsentados na forma definida neste in§trumento.
?,5,Nomomento de abertura da sessão púb1ica. cada licitante, por interrÂédio do sêu representante
devidamente credenciado entrêgârá ao Pregoêiro, em separado de qualquêr dos envelopês, a seguinte
documentaÇão:
7 . 5. 1. DeclaraÇão de ElaboraÇão lndependente de Proposta - Anexo fI.
7 . 5. 2. Declaraçâo dando ciência de que cuÍipre plenamênte os requisitos de habilitaçáo, conforme
modefo - Ànexo III; e
7 . 5. 3 . Comprovação de que o licitante se enquadra nos tennos do AIt. 3" da Lea 123/06, se for o

caso, sêndo considêrado microêmprêsa ou êmpresa de pequeno poltê ê recebendo. portantÔ,
ttatamento difêrênciado ê simplificando na forma definida pela fegi§14Çâo vigentê. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresêntaÇâo de qualquer um dos seguintes documentos, a

critério do licitantê: a) dectaraÇão expressa formalmentê assinada por profissional da área
contábit, devidamentê habilitado; b) ceritidão sirnplificada erlitidâ pela junta comercial da sede

do Iicitante ou equivalentê, na forma da IeqistaÇâo pertinentê, À ausência da referida dêclaração
ou certidão simpfificada, apenas neste caso para conprovaÇão do enquadramento na forma da

]egisfação vigênte, nâo é suficiente motivo para a inabifitaÇão do ficitante, âpenas perdêrá,
durante o presente certame, o dirêito ao tratamento difêrenciado e sirnplificado dispensado a ME

ou EPP, previstos na Lêi 123106:
?.5.3,1.ô pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art, 43, § 3', da Lei 8.666/93,
destinada a esclalecer se o licitante é/ de fato e de direito, considerado nicroêmpresa ou

empresa dê pequeoo porte.
7.6.Ouando os envelopes Proposta dê Preços ê DocumêntaÇão fofem ênviados via poatal, a

documentação relacionada nos itens 7,5,Lt "t.5.2 e 7.5.3 devêrá ser apresêntada dentr:o do envelopê
Proposta de PrêÇos.

8.0 .DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

.A proposta deverá ser apresentada êm 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contêndo as

seguintes indicaÇôes no anvêrso:

PBEEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
pRoposrÀ DE PREÇOS - PREGÀO PRESENCTÀL N". 00020/2022
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVEIOPE PROPOSTA DE PREÇOS develá conter os seguintês elementos:

g.2.proposta efaborada em cônsonância com as especificaçõês constantes destê instrumênto e sêus

elementos - Alexo I -, em papel timbrado da emprêsa, quando for o caso, assinada po! seu

rêpresentante lêga1, conteôdo no correspondênte itêm cotado: discriminacão e outras
caiacterísticas se necessálio. quantidade e valores unitário ê total expressos em algalismos.
8.3.Será cotado um único prêÇo parâ cada item, com a uti.lizaÇão de duas casas dêcimais. IndicaÇâo
em contrário êstá sujeita a colrêção obsêrvando-se os §êguintes critérios:
8.3.1.Ea1ta de digitos: seráo acrescidos zeros;
8.3.2.Excêsso de dígitos: sendo o primei-ro diqito êxcedente menol quê 5. todo o excêsso sêrá
supl:imido, caso contrá!io haverá o arredondamento do dígito anterior pala mais e os demais itens
excedentes suPrimidos.
8.4.Ã Proposta deverá ser: rêdiqida em lingua portuguesa ê em moêda naciona-L' êlaboradâ com

clarezat iem alternativas, rasuras, êmendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas ê a últirna
datada e assinadâ pelo rêsponsáveI, com indicaÇáo: do valof total da proposta em âlgarismos,
dosplazosdeentregaouexecução,dascondiçõesdepêqamênto,dasuavalidadequenãopodelá
ser inferlor a 60 dias, e outras informaÇões e observaÇões pêrtinentês quê o .Licitante julgar
necessárias.
8.5.Existindo discrepância êntre o preÇo unitário e o valor total, Iêsultado da multiplicação
do preço unitário pêla quantidade, o preÇo unitário prevalêcerá'
A.e.fica êstabêlêcido que hâvendo divergência dê preÇos unitários para um mêsmo produto ou

serviço, prevalecerá o dê menor valor.
8.7.No caso de afteração nêcessária da proposta feita pefo Pregoêiro ê sua Equipe de Apoio'
decorrentê êxcfusivamênte dê incorrêÇões na unidade de mêdida utilizada, obseivâda a devida
proporcionalidadê, bem como na multiplicaçâo e/ou soma de valorês, pIêvalecêIá o valo! corligi.do'
g.g.Ã não indicação na proposta doJ prazos de êntrega ou execuÇão, das condi-Çôes de pagamento

ou de sua validadê, ficará subentendiào que o licitantê aceitou intêgralmênte as disposiÇões do

ato coovocatório ê, portanto. serão consiàêradas as detêrminaÇôes nele contidas Par:â âs rêfêridas
exigências não sendo suficiênte motivo para a desclassificaÇáo da propo§ta'
8.9:É facultado aô ficltante, aprêsentar â proposta no próprio modêIo fornêcido pelo oRc' desdê

quê estêja dêvidamênte preenchido '
8,10.Nas licitaÇões para aqulsição dê melcadorias o participante lndicará a origem dos produtos

ofertados. Ã evêntual falt; da referida indicaÇão náo desclassifica!á o licitante.
8.11.sêrádêsclassificadaapropostêquedeixardeatenderasdisposiÇôesdêsteinstrunênto.



8.12.Eica facuLtado ao licitaate a
PENDRIVE .

apxesentação da proposta tarbém em midia, ou seja, em CD ou

9. O.DÀ HÀBr r.r rÀÇÂo
9.1.Os documentos necessários à hâbilitação dos licitantês, dêvelão sêr apresentados em 01 (uma)

via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintês índicaçôes no anversoi

PREEEITURÀ MUNICIPÃL DE MOGEIRO

DOCUMENTÀÇÃO - PREGÀO PRESENCIAI NO.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00020/2022

O ENVBLOPE DOCUMENTÀÇÃO deve!á conter os sequintes êlementos:

. PESSOÀ .]URÍDÍCA:

.1.Prova de inscriÇáo no Cadastro Nacional de Pessoa ,fu!1dj.câ - CNP'1.

.2.prova de inscriÇão no cadastro de contlibuintes estadual ou municipal, relativô à sede do

itante.
.3.Ato constitutivo, estatuto ou conttato social êm viqor, devidamênte Iegistlado, em se

lic
9.2
trâtando de sociedades comerciais, ê, no casQ de sociêdades po! aÇões. acomPanhado de documento§

de eleiÇão de sêus ad$inistradorês. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de dirêtoria êm êxêrcício. Dêcrêto de autorização, em se tratando dê empresa

ou sociedade estrangeira em funcionamênto no Pals, e ato de registro ou autorizaçáo para
funcionaÍnento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assirn o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa indivj-dual. Estas exigências não se aplicam ao Iicitante que,

quando da etapa de cledenciamento no certame, já tenha apresentado de foma legular nos têrmos
áo preserrt. instrumento convocatório, a referida documentaçáo solicitada neste subitêm.
9.2.4.na1anço patrinonial e demonstr:açôês contábeis do últino exexclcio social, já exiglvej"s e

apresentado; ,à forr" da lei, con indicação das páginas colrespondêntes do livro diário eÍn que

o mesno se encontra, bêm como aprêsêntaÇâo dos competentes termos de abeltura e encelramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente legistrados na junta conercial compêtente,
vedada a sua substituj-qão por balancetês ou balanÇo§ provisórios. Tratando-se de êmpresa

constituida há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha rêa.Iizado o fechamênto do seu

primeiro ano de existência no plazo 1egaI, podelá aplesentar o Balaço de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comêrcial colnpetente'-9.z.s.negularidadêparacomaEazendaFederal-celtidáoNegativadeDébitosRêlativosaos
Tributos Eedelais e à Divida Ativa da União.
9. 2. 6. Certi-dões negativas das Fazenda§ Estadual e Municipal da sêde do licitante, ou outlo
êquivalenEe, nâ Íormâ da lei.
9.2 ,: . ComprovaÇão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tenpo de serviÇo - EGTS'

apresenta'ndo o respectivo certificado de Regularidade folnecida pela calxa Econômicê Eêderal.
9.z.B.pro.,a de inexistência de débitos inadirnpfidos pêrante a JustiÇa do Trabalho' mediante a

apresentaçáo dê certidão Negativa de Débitos Tlabalhistas CNDT, nos termos do Tltulo VlI-A da

cãnsolidaiao das Lej.s ao trára]ho, aprovada pelo Decrêto-Lei nô 5.452, de 1" de maio de 1943.

9 ,2 , 9. oeciaração do licitantê: de cumPrimento do disposto no ÀÍt' ?"' lnciso :{xxIII' da

constituiÇão Eederaf - AÊt. 21 , lnciso V. da Iêi 8.666/93i de superveniêncj-a de fato inpeditivo
no que diz respeito à participaçáo na ticitação; e de submetel-se a todas as cláusulas e

condições do prÀsente instrumento convocatólio, confonnê modeLo - Alexo 11'

9.2,10.Certidão negativa de fa1ência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

licitante. no rnáximo 3O (tlinta) dias da data prevista paÍâ abertura das propo§tas'
9.2.11.ComprovaÇãodecapacidadêdedesempenhoanteliorsatisfatório,deatlvidadeigualou
assemeLhadà "o 

àbi"to da IicitaÇáo, feita àtravés de atestado fornecido por pessoa jurldj.ca de

direito público ou Privado.
g.2.12.ALiará de focalizaÇão e funcionamento e/ou declalaçáo da Prefeitula dO local da sede da

Eirma, infornando quê a mesma funciona no endereço mencionâdo nos documentoa '

g.3.osdocumentosdeHabilitaÇãodêvê!ãoserolganizadosnaoldemdescritanesteinstn,mento,
precedidos por rm indice correspondente, podendo ser apresentados em origj.nal, pol qualquel

ito".""o dê cópia autenticada pór cartório competente, pelo Pregoeiro ou memblo da Equipe de

ipoio o, publicação em ólgão àa imprensa oficial, quando for o caso' Estando perfêitamente

rlqi.reis, 'sem conter borrÔés, .u".,tui", emendas ou êntrelinhas' dêntro do Prazo dê validade' e

encêrradosenenvelopedêvidamentêlacradoeindevassável.Po!selapenasulnaformafidadêque
visafacilitarostlabalhos,aausênciadoreferidoindicenáoinabilitaráolicitantê'
g.4.Afaltadequalquêrdoctrmentoêxigido,oseuvencimento,aausênciadascópiasdêvidamente
autênticadas ou dâs vias originais pará auteoticaÇáô pêlo Pregoêilo ou menüro da Equipê de Apoio

oudapubllcaçâoemórgãooa-imprensaoficj.al,aapresêntaçãodedocrnêntosdehabilitaÇáofola
do envelope espêcífico, tornaiá o respectivo 1i'itantê inabilitado' Ouando o docuftento for
obtido viâ Internêt sua fegafidade será comprovada nos êndeleços êletrônicog collêspondentes.
páa..a 

".. 
utilizada, a criiério do Pregoeiro, a documentaçáo câdastral de fornecedor' constante

dos arquj-vos do oRC, para 
"oipiá""çao 

dá autenticidade de erenêntos apresêntados pelo licitante,
quando for o caso.

10. O.DO CRIIÉRIO PàR,À 
"I'LGÀ}IENEOló,t.t't. .er"çao inicial das Plopostas para identificação dê quais irão passar

verbais e na classificaçâo final, observadas as exigências e procedj'mentos
a fase de lances
definidos neste



instruhênto convocatório, setá considerado o clitério de menor preço aplegentado para o
correspondente item.
10.2.Havendo igualdade dê valores êntrê duas ou mais propostas esclitas. ê após ôbêdêcido o

disposto no Àrt. 3o, § 2', da Leí 8,666/93, a classificaÇâo iniclal para a fasê de lances
verbais, se fará atlavés de solteio.
1O.3.Na presente licitação - fase de lances -, será assegurada cono critério de desempate.
preferência de contratação para as nicloempresas e êmpresas dê pequeno porte.
10,4,p".u efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empatê - fase de lances -, aquêlas
situaçôês em guê as plopostas aplesêntadas pelas microempresas e empresas dê pêqueno porte seiam
iguais ou âté 05E (cinco por cento) superiores ao melhor prêço'
1õ.S.ocorrendo â situação dê empatê - fase dê lances - conformê âcima definida, procêdêr-se-á
da seguintê forma:
10.5.1.A r.li-croemplesa ou êmpresa dê pequeno porte mais ben classificada será coDvocada pala
apresentat nova ploposta no máximo de 05 (cj-nco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pêna de preclusão
10,5.2.Não ocorrendo a contrataçâo da microempresa ou empresa de pêquêno portê/ na forma do item
anterior, serão convocadas as dernais rêmanescentes que por ventura se enquadrem na situaÇáo de

êmpate ac.ima definida, na orden de classificaçáo. para exêlcício do nesmo di!eito;
10.5.3,No caso de equivalência de valores apresentados pelas microenpresas e empresas de pequeno

porte que se encontiem no interval.o estabe.lecido como situação dê empate. será lealizado sorteio
entre ÀIas para que se identifique aquela que primêiro poderá apresentar mefhor ofêrta,
1O,6.Na hipótesê de não-contratação nos têrmos acima previstos, êm que foi observada a situaÇão
de empate e assegulado o tratamento diferenciado a microemplesa e empresa dê pequeno porte, o

objet; l"icitado será adjudicado em favor da proposta oliginaLrnente vencedora do cêrtame.
10.7.À sj.tuâçâo de empate - fase de Iances -. na forma acima definida, somênte sê aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microemPlesa ou emplesa de pêqueno

porte.

11.0.DÀ OBDEM DOg E&àBÀÍJHOS

11.1.Para o recebinento dos envelopês e inlcio dos trabalhos será obsêrvada uma tolerância de

15 (quinze) minutos apó§ o ho!ário fixado, Encêrrado o prazo para recebimeato dos envêlopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.DecLarada aberta à sessão pública pelo Preqoeiro, será efetuado o devido clêdênciamento
dos interessados, Sonênte participará ativamênte dâ reunião um lepresentante de cada licitante,
podendo, no êntanto, ser assistida por qualquer pessoa que sê intere§sar'
if .:,O.rao conparêcirnênto do represêntante de qualquer dos licitantes não inpedirá a efêtivação
da reuniáo, sê;do quê, a simple; participaÇão nêste certâme implica na total aceitação de todas
as condiçõês estabelecidas neste Instrumento ConvocatóriÔ e seus anexos'
11,4.8m nenhunia hipôtese será concedldo prazo para a aprêsentaÇão de documentação e/ou
substituiÇâo dos envelopes ou de qualquer elenento exigido e náo apresentado na reunião destinada
ao xecebinento das plopostas de preÇos.
11.5,O prêgoeiro re;eberá de cadi representante os envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão

e a decfaráÇâo, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os

rêquisitos de habil itaÇão.
11.6,postêrio4nente âbrirá os envelôpês Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntêmente

com a sua Equipe de epoio, confeiindo-ai quanto à validade e cumprimento das exigências
constantes no instrurnento convocatório e solicitará dos licitantês que êxalninêm a documentaÇâo

nelês contidas '
ll.T.Prosseguindoostrabalhos,oPlegoeiroanalisaláosdocumentoseasobselvaÇõespolventura
formuladas pelos ticitantes, dando-fhes ciência, em sêguida' da classificaÇão in-icial' j-ndicando

a proposta de menor pleÇo e aquê1as êm valores suceg§ivos ê suPeriores em até dez po! cento'
relativãmente à cte neDor valor; para cada iten cotado. Entretanto, se asslm julgar necessá!io,
podêrá divulgar o lesultado numâ nova reunião'
lt,g.Nao havàndo para cada itetn ]icitado pelo meno§ três propostas nas condições acima definidas'
serão classificaáas as melholea propostãs subsequentes, até o máxj.rno de três, quaiaquer que

sêjam os prêÇos oferecidos.
rfls.nm sàquiaa, será dado início à etapa de apresentação de lances velbais pelos representantes
dosllcj"tantesinicialmentêclassificados,quedeverãoserformuladosdeformasuce§siva'eln
valorês distlntos e dêcrescentes, a partir do âutor da proposta de maior prêço. Serão realizadas
tantas rodadas de lancês verbais quantas se fizerem necêssáliag. Esta etapa poderá ser

intêrrompida, maxcândo-sê uma nova sássâo pública para coDtinuidadê dos trabâlho9, a critério
do Pregoeiro '
11.10.Não sêrão aceitos lances com vatores irrisórios, incompatlveis com o valo! orÇado, e

deverãoserefetuaclosêmunidademonetáIianacional.Àdesistênciaenapresenta!IancevelbaI,
guandoconvidadopeloPregoeiro,implicaránaexclusãodolicitantêapenasdaetapâdelancê§
verbais para o c;rrêspondênte item cotado e na manutenÇão do úLtimo Plêço aPresentado, para

efêito de classificação final das propostas'
11.11.Declarada encerracta u 

"tápu 
ào^p.titiva e ordenadas às plopostas, o Pregoeiro examinará a

ããeitabilidade da primêira c1aÀsiÍicada, quanto ao objeto e valor' decidindo motivadêmênte a

11.12.Sendo aceitáve.I a proposta dê menor preÇo, será aberto o envelope contêndo a documentaÇão

dê habilitâção somente dô ücitante que a tiver formulado, para confimaÇão das suas condiÇôês

habilitató!ias. Constatâcto o atenãimento pIêno das êxigências fixadas no instlumênto

convocatótio, o licitantê 5erá dêclaÍado vencêdor. sendo-1he adjudicado o respectivo itemr

ãuj"io a"uta cêrtame, após o tlanscurso da competentê fasê lecursal' quando for o câso'



11.13.Se â oferta náo fox aceitáveI ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua
acêitabj.lidadê ê procedêndo à habifitação do proponêote, e âssim suce§ s ivalnente, até a apuraÇáo
de uma proposta que atenda as disPosiÇôês do instnmênto convocatóxio.
11.14.Da reunião 1avlar-se-á Ata circunstanciada, na gual serão registradas todas as ocorrências
ê que, ao final, será assinada pelo Preqoeiro, sua Equj.pe de Apoio e licitantes presêntês,
11.15.Em decorrêncla da Lei ConplerÂentar 123/06, a complovaçáo de legulaiidade fi§caI e

trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de

assinatura do contlato, obsêrvando-sê o seguinte procêdimento:
11.15.1.As microempresas e enpresas de pequeno poIte, por ocasiáo da palticipaçáo nesta
licitaçáo, deveráo apresentar toda a documentação exigida pala comprovação de regulalidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumelados neste instlumento pala efeito de

HabilitaÇão e integlantês do envelope DocumentaÇão, mesmo quê esta apfesente algrxna restliÇão;
11.15,2.Havêndo alguma restrição na comprovaÇâo da legularidade fiscal e trabalhista, se!á
assegurado o prazo de 05 (cinco) dj-âs úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que

o licitante for declarado vencedor, plorrogávei§ poI iqual período, a critéIio do oRc, para a

rêgularizaÇão da documentação, pagamênto ou parcelamento do débito, ê emissão da eventuais
certidões nêgativas ou positivas com êfeito dê ceitidão negativa;
11.15.3.À nãã-r:egularização da documentação. no prazo acima plevisto, i"np1j'cará decadência do

direito à contrataçâo, seÍr prejuÍzo das sanÇões pievistas no Art. 81. da Lel 8.666/93, sendo

facuttado ao ORC convocar os licitantês renaoescentes, na oldem de c1a5§ificaÇão, Para assinatura
do contraLo, ou revogar ô licitaÇão.
11.16.Os documentos aprêsentados pelos licitantês no cledenciamento ê os elemêntos constantes
dos envelopes Proposta de Preços e DocunentaÇáo quê foren abertos, serão retidos pelo Pxegoêiro
e anexados aos autos do procêsso. No mesmo contêxto, o envelopê Documentaçáo, ainda laclado, do

ticitante desclassifj-cado ou que náo logrou êxito na etaPa competitiva que não foi retirado por
seu represêntante 1egal ,ro p.ãro de 60 (sessenta) dias consêcutivos da data de hornoloqaÇeo do

presente celtêlnê, será sumallamentê dêstluÍdo'

12.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITàBILIDàDE DE PREçOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valo! para o respêctivo item lelacionado no Anexo Í
- Termo de Referência - EspecificaÇôês. na coluna código:
12,1.1.Con indicÍos que conduzam a uma plesunÇáo lelativa de inexequibilidadê, pêlo critério
dêfinido no Art. 48, II, da Lei 8,666/93, em taI situâçâo, não sendo possivê1 â imêdiata
coôfirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonst.ar a sua exeguibilidade,
sendo-lhe facultado o plazo de 03 (três) dias úteis para comproval a viabilidade dos prêços,

conformê parâmetlos do mesmo Art. 48, II, sob pena dê desconsideração do item'
12 ,2 . Sali-;nta-se que tais ocorrências não desclassificam automatic.rmente a ploposta, quando for
o câso, âpênas o iten correspondentê.

13.0.DOS RECURSOS
13.1.Declaradoovêncedol,qualquerlicitantepoderámanifêstarimediatâêmotivadamêntea
intênçáo de lecorrerr obsêrva;do-;e o disposto no Art' 4o. Inciso XVÍII, da Lêj- 10'520/02'
13'2.oacolhimentodoreculsoimportaráainvalidaÇãoapenasdosatosinsuscetíveisde
aprovei.tamento .

13.3,A falta de manifestação imediata e motivada do licitante irnportará a decadência do dirêito
de recurso e a adjudicação do objêto da ficitaçáo pê1o Pregoeiro ao vencedor'
13.4.Decididos os recursos, a áutoridade superior do oRc fa!á a adiudicação do objeto da

IicitaÇáo ao proponente vencedor.
13.5'orecursoserádiligidoàautolidadêsupelioldooRc,polinterroédiodoPregoeiro,devendo
se!protocolizadooo!iginal,noshorá!iosnomaisdeexpedientêdas08:00as12:00horas'
excl-;sivamentê no seguinte endeteÇol Av. Presidente Joáo Pessoa, 47 - Centro - Mogej'ro - PB'

1iT . O.DÀ HOI,íoI,oGÀçÃO E ÀD.'I'DICÀÇÃO
14.1.Conc1uído a fase competitiva, ordenada às propostas apresêntadas' analisada a documentaÇão

dê habilitâÇáo ê obsêrvados os recursos porventula intêrpostos na fonna da legislaÇão vigentê,
o p..goeiro ' e^itira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame. Iemetendo-o a

autoridadesupêriordooRC,juntamênteconoSelemento§con§titutivosdoprocesso,necêssálios
à ÀdjudicaÇâo e Homologaçáo da respectiva 1i'citação. quando for o cago'
14,2:A autoridade supárior do oRô poderá, oo entanto, tendo em vista sempre a defesa dos

intetêsses do ORC, discoldar e del*ar de homologar, total ou parcialmente, o resultado
apresentado pêIo Pregoeixo, revoga! ou considerar nula a Licitaçáo' desde que apresente a devida

tundarnentaçaà exigida pela legislaçao vlgente/ resguardados os direitos dos licitante§'

15.O.DO CONÍRÀTO
ii.i."po" a homologaçáo pela autoridade superior do oRc' o adjudicatário sêrá convocado para'

ããrriro- ao prazo de 05 (.ir',.á) aiu" (:ot1"t"'ii'o" da data de recebimento da notificaÇáo' assiía!
olespectivocontrato,quandofolocaso,elaboradoemconfonnidadecomasmodalidadespermitidas
p.f" i"i 8.666/93, podendo o mesmo sofler alteraÇôês oos teimos definidos pela r€fêrida norma'

l-5.2.NãoatendêndoàconvocaÇãoparaassinarocontrato'eocorrendoestadentrodoprazode
validade de sua ploPosta, o ficitánte perdêrá todos os direitos quê porventura tênha obtido cono

vêncedo! da licitação.
15.3.É permitido ao oRC, no caso do licitantê vêncedo! não cÔmparecet pâra assinatura do contlato
no prazo ê condiÇóes estabelecido§, convoca! os licitantes renênêscentes' na ordem dê

classificaÇâo e sucessivamente, para fazê-Io êm igual ptazo do licitaote vêncedor'



15.4.O contrato que eventualmêntê venha a se! assinado pelo ticitante vencedor. poderá sêr
alterado com a devida iustificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no À!t. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. '7'7, '18 e 79, todos da Lei 8.666,/93; e êxecutado sob o legime de empreitada po! prêço
unitár:io.
15.5.O Contratado fica obligado a aceitâr, nas mêsmas condiÇões contratuais, os âÔréscimos Ôu

supressões que se fizê!êm nos selviÇos, até o respectivo limite fixado no AIt. 65, § 1' da Lei
B.à66/93- Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressôes
resuftantes de acordo celeblado entre os contlatantes '

de adimplemento das obrigaçÕes
peLo ORC obedecerão, conformê o

16. O. DÀS SÀtíçõES ÀD!Í!NrSÍRÀÍÍ1AS
16,1.ouem, convocado dentro do prazo dê val-idadê da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de êntregal ou apresênta! documeDtação falsa exigida PaIa o certame, ensejar o

letardamento da execuÇão de sêu objeto, nâo mantiver a ploposta, falhar ou fraudar na execuÇâo

do contrato, comportax-se de modo inidôneô, declarar informaÇões falsas ou cometer fÍaude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará inpedido de licitar e contratar com a união, Estados,
ói"t.ito Fedêral ou Municípios e. sêrá descxedenciado do sistêma dê cadastramentô únificado de

Eornecedores SICÀF do Governo Eêderal e de sistemas sêmelhantes mantidos por Estado§, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (ciôco) anos, seni plejulzo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações fêgais.
16.2.À recusâ injusta êm deixar de cu.p.1.." obrigaçôes assumidas e precêitos legais, sujeitará
o contratado, garantida a prévia defesa. às sêguintes penalidades previstas nos Alts. 86 e 87,

da Lei g.666/93i a - advertência; b - mul"ta de mora de O,5t (zêro vlrgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atlaso na êntrega, no início ou na execuÇão do

otl"to o." contratado; c - nu1ta de l"Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇâo

toial ou parcial do contlato; d - simul'taneaaente, qualquer das penalidadês cablveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 ê na Lei Lo.520/02,
16.3.Se o valor da multa ou indenizaÇão dêvida não for recolhido no plazo de 15 (guinze) dias
apósacomunicaçãoaoContratado,seláautomaticamentedescontadodaprj.meiraparcelado
pagamentoaqueocontlatadovie!afazeljus,acrescidodejurosmoratóriosdê1t(umpol
t.rrto) uo mês, ou, qua!1do ío! o caso, cobrado iudicialmente'
16.4.ÀpósaaplicaÇáodequaisquerdaspenalidadesprevistas,realizar_se_ácomunicaÇãoesclita
ao Coniratado, e publicado na imprensa ãti"iut, excluidas as penalidades de advertência e multa
de mora quândo for o casoi constàndo o fundamento legal da puniÇão, informando ainda quê o fato
se!á registrado e publlcado no cadastro correspondente '

17.0.DÀ COMPROVÀÇÃO DE EXECT ÇÃo E RECEBT}{EIIIO DO OB''ETÔ

17.1,Executada a presente contrataçáo e observadas as condiçÕes
pactuadas, os protedimeotos e prazos para rêcebêr o seu objeto
taso, à disposições dos Àrts. ?3 a ?6, da Lei B'666193'

18, O.DO PÀCAIdEiqTO
18,1.O pagamênto §erá lealizado mediante processo leqular ê em observância às nÔrmas e

plocedimenios adotados pelo ORC, da seguj-ntá manêira: Pala ocorlêr no prazo de trinta dias'
contados do pêríodo de adinplemento'
18.2.O desembolso máxlmo Oo período, náo será supêrior ao valor do respectivo adimplêmento' de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidadê com a

disponibilidade de recursos financeilos '
1g.3.Nenhum valot se!á pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigaÇáo

financeira que the for lrnposta, en virtude de penalidade ou inadimplêncj'a' a qual poderá ser

compensada com o Pag.rmento pendentei sem que isso gêre direito a acréscimo de qualquêr oatureza'

i8.a.roo" casos d; áventuais atrasos dê pagamento nos ternos dêste instrumento' e desde que o

contratado não tenha coDcorrido de alglnna forma para o atraso. será admj.tida a compensação

financej,ra, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data colrêspondente ao

ãiãiiro p"iur.nto da parcela' os encargos moratórios devidos em razão do atraso oo pagamênto

s.rao .ui.útaaos com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM - N x VP x Í, Ondei EM = encalgos

moratórios; N = número de dias entre a ãata prevista para o paganento e a do efetivo pagamêntoi

vp = valor da parcela a ser paga; e I = Ínàice de conpensaÇão financeira, assim apurado: I =

(Tx + 1OO) + 365, sendo tX : pêrcentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou' na

sua fa1ta, um novo Índice adotádo pelo Govêrno Federal que o substitua' Na hipótesê do rêferido
lndice estabelecido para a compensaçao financeira venha a aer extinto ou de qualquex forna náo

po"". ^ui" 
sêr utilizado, serà adotado, em substituição' o quê vier a se! determinado pêIa

1êgj.61aÇão então en vigo!.

19. O.DO BE,À,'U§TÀ}{EN:!O
19.l.os prêÇos contratados são fixos e irreaiustáveis no prazo dê um ano'

ió.Z.o"n'tto'ao prazo de vigência do contratà e mediante solicitação do contratado' os preÇos

pàaãrao sof..t ieajuste apÓs o interregno de un ano' na mesma proporçáo da varlaÇão veriflcada
no rpcA-rBGE acumurado. tomando-se po; base o nês dê aplesentaçáo da rêspectiva proposta,

"*.rrJ"..ãt" 
pu.u u" or.lguiáes iniciadas e concluldas aPós a ocor!ência da ânualidade'

t9,3.Nos rêajustes "uls.qreítás 
ao primeiro, o interregno rnlnimo de um ano será contado a partir

dos efêitos financelros do úftinó rêajustê'
19.4.No caso dê atraso o" iao-ãi""rgáção do indicê de reajlrstamênto, o contrâtênte pagârá ao

contratado a importância calculada 
-pát" ,itti*. variaÇão conhecida, liquidando a difêrenÇa

co!respondênte tâo l-ogo "ãiã- 
ai""rqàat o índice dêfinitivo' Eica o contratado obrigado a



apresentar merdória de cálcu1o refêrênte ao rêajustanento de preÇos do valor remanescente. seÍnpre

que este ocorrer.
19. 5 . Nas aferições finais, o indice utilj,zado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo
19.6.Caso o índice estabelecido pala reajustaaênto venha a ser extinto ou de qualquer fortna não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substÍtuiçáo, o que vier a ser determinado pela
legj.sfaÇão entâo êm vigor.
19:?.Na ausência de pràvisâo Iegal guanto ao lndice substituto. as paltes elegerâo novo Índicê
oficial, para reajusiamento do preÇo do va1or rêmanescêntê, por mêio de têrmo aditivo.
19.8.O rêajustê poderá ser realizado por apostilamento.

EI,AVIANO CLEBSON ARAÚJO

Pregoeiro oficial

20. O.DÀS DTSPOSTÇõES CERÀrS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboraÇáo e/ou apresentaÇáo de documentaçâo relativa
ao certane, qualquer tipo de indenização.
2O.2,Nenhuma pes;oa física, ainda que credênciada por procuraçáo 1egat, poder:á replesentar Ínais
dê tuna Licitantê.
20.3.A presente licitaÇão sonente poderá vil a sex revogada por razÔes de interesse público
dêcotrênte de fato superveniente dêvidamentê complovado. ou anulada no todo ou êm parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de telceiros, mediantê parecêr escrito e dêvidamente

fundalrlentado.
2O.4.Caso as datas prev.istas para a realizaÇáo dos evêntos da plesente 1icltaÇáo sejam dêclaradas
feriado ê nao havendo ratificaçáo da convocaÇão, ficam tlansferidos automaticamente para o

primeiro dia útil subsequente. no mesno 1ocal ê hola anteriormente prêvistos.
àO.S.o onc por conveniência adÃinistrativa ou técnica/ se leserva no direito de paraliaar a

quafquêr tempo a execuçâo da contrataçáo, clentificando devidamelte o Contratado'
z-o.6.oecairá do direito dê iÍnpugnar perante o oRc nos terrnos do presente instnmento, aquele
que, tendo-o aceitado sêm obj;Çáo, venha a apresentar, depois do julgamento' falhas ou

i'rregularldades que o viciarar. hipótese en quê tal coÍnunicado não terá efeito de recurso.
zo.T.llosvaforesaplesentadospeloslicitantes,jádeverãoesta!incluídososcustoscom
aquj.siÇão de materi;1, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outlos que venha$ a

incidir sobre ôs lespectivos preÇos.
2o'8.AsdúvidassurgidasapósaapresentaÇãodaspropostaseoscasosomissosnesteinstlumênto,
fica!ãoúnj-caeexclusivamênte§ujeitosainterpletaÇãodoPregoeilo,sendofacultadaaonesno
ou a autoridade superior do oRc, em qualquer fase da licitaÇâo, a promoção de dillgência
destinada a esclarecer ou a colnpfementar a instrução do proces§o'
20.g.paÍa dirinir controvérsia! decorrentes deste certane, excluldo qualguer outro. o foro
conpetentê é o da Comarca dê ltabaiana.

Mogeiro - PB, 03 de Maio de 2022'



ÀNEXO

TERMO

I PREGÃO PRESENCIÀ' NO OOO2O,/2022

ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
PREFEITURÀ MT'NICIPÀT DE MOGEIRO

COMISSÃO PERI'ÍANENTE DE LICITAÇÃO

ÍDUos sórrDos DE À 8O TONELADA MENS

1.0.DO OBJEIO
1 . 1 . Constitui obj êto dêsta ficitação : CoNTRÀTAÇÃO DE ÀTERBO SANITÁRIO LICENCIADO PARA

nrcgelartrro e orsÉosrçÁo FINÀL DE RESÍDUos uRBANos PRoDUzrDos PELo MUNICÍPÍo DE MoGErRo.

2.0.,rusTrFrcÀTrvÀ
2.1.Consi-derando as oecessidades do oRC, têm o plesênte termo
e adequadanênte, os procedimentos necessários para viabilizar
2.2.4s características e especifj-caçôes do obieto ora licitado

DE REEERÊNCIA ES PECI FTcAÇÕES

DI
RECE BIMENTo E DISPOSTçÁO FÍNAI, DE RES

a finalidade de defini!, técnica
a contratação em tela.

9ão:

CODIco

3. O.OBRTGÀçõES DO CONTRÀTÀDO

3.1.Rêspon§abilizar-se po! todos o§ ônus e obligações concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
trirutáiia e trabalhistã, bem como por todas as dêspesaa e conpromissos asstrmidog, a qualque!
t1tuIo, perante seus fornecedores ou texceiros em lazâo da êxêcução do objeto contratado'
3.2.substituix, arcando con as despesas decorrêntes, os materiais ou serviços que apresentaren

afterações, deterioraÇões, imperfeições ou quaisquer irregular j-dadês discrepantes às exigências
do instrumênto de ajuste pacúado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento'

3.3.Não transfêlir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediantê prévia
e expressa autolizaçáo do Contratantê '
3.4.üanter. durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábêis, em conpatibi l- idade

com as obrigaÇõês assumj-das, todas as condições de habifitaÇáo e qualificação exigidas no

ià"p".tiro pioà.""o licitatôrio, apreseotando ao Contlatante os documentos nêcessários, sempre

oue soficitado.
3.5.Emj.tir Nota riscal- correspondente à sêde ou filial da êmplesa quê aplesentou a docrmentaÇáo

na fase de habil'itação.
3.6.executar todas as obrigaçóes assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-

sêr rigorosamente, dent;; dos preceito§ legais, nornas ê especificaÇões técnicas

correspondentes .

{.O.DO CRITÉR:O DE ÀCEI8âBII,IDÀDE DE PREÇOS

4.l.HavendoproPostaoulancevencedo!comvalolparaorespectivoitemlelacionadoacima,na
coluna côdigo:
4,1.1.Con indícios quê conduzam a uma presunÇão rêlativa dê inexêquibitidadê ' pelo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, em taI situaÇáo, não sendo posslvêI a ünediata

"o"iiáuçao, 
poderá ser aaa. ao ricit.nte a oportunidade de der0onstrar a sua exequibil-idade,

sêndo-Ihe facuttado o prazo dê 03 (três) dias útêis pala comProvar a viabil-idade dos p!êÇos'

conforme parânetros do nesno Àrt. 48, rr, §ob pena de de§consideraÇão do item'
4.2.Sa1ienta-se quê tais ocor!ências não desclàssifican automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item corrêspondente '
4,3.os lances verbais serão àfetuados em unidade monetária nacional'

5. O.MODEÚO DÀ PROPOSTÀ

5.1,É parte integrante destê Termo dê Refe!ência Ô modelo dê proposta dê prêços

podendà o licitante aprêsentâr a sua proposta no próprio modelo fornêcj-do'
àevidamente prêenchido, conforme facult; o instrumênto convocatório - Anexo 01'

correspondênte,
desdê quê sei a

ISNTI,SON DE ANDRÀDE ÀIVES
SECRETÁRIO

OUÀITIIDÀDEUNIDÀDE
L2MÊS

1



REF.: PREGÃO PRESENCIÀ! N" 0oo2o /2022

OB.TETO: CONTRATAÇÁO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARÀ RBCEBÍMENTO E DISPOSIÇÃO

RESÍDUOS URBÀNOS PRODUZIDOS PEI,O MUNICÍP]O DE MOGEIRO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epÍgrafe, apresentanos Proposta conforme abaixo:

À}IEXO 01 ÀO TERMO DE REE'ERÊNCIÀ

PRE6ÃO PRESENCI AL N" AOO2O/2022

PROPOSTÀ

ESIÀ,DO DÀ
PREFE ITT'B.A UUNICIPÀ! DE MOGETRO

COMISSÃO PENÀ'ANENTE DE LICITÀÇÀO

PROPOSÍÀ

/de

FINÀL DE

CNPJ

1

DI UNIDÀDE OUÀI{IIDÀDE PREÇO I'NIT . PR'ÇO TOTÀI,

MES t2

VALOR IOTAL DÀ PROPOSTA - R$

PRAZO - Iten 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.01

VALÍDÀDE DA PROPOSTÀ - Item 8.0:

dê

Rêsponsáve1

CODIGO
RECEBIMENTO E F]NÀL DE

.DE ATÉ 80 TONE],ADA MENSÀ],



EOLHÀ 01/ 02

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀÍ, DE MOEEIRO

CO!,ÍISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO rÍ - PREGÃO PRESENC!À! No ooo2o/2022

MODELOS DE DECLARAÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO2O/2022
PREFEITURÃ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLÀRÂÇÃO de cumpriroento do disposto no À!t' 7", Ínciso XXXIII, da CF - Art' 27' InÇiso
V, da Lei 8.666/93.

oploponenteacj.magualificado,sobpênasdaLeieenacatanentoaodispostonoÀIt.?"inciso
XXlffi a. Constituiçâo Eederal, Lei 4.854, de 2? de outubro de 1999, declala não possuir êm sêu

quadro de pessoal, funcionários nenores de dezoito anos em tlabalho noturno' perigoso ou

insalubre i ,r.* 
^"rror." 

dê dezesseis anos, êm qualquer tlabalhoi pode do existi! menorea, a

partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendj"z na forma da legislaçáo vigênte'

2,0 - DECLARAÇÃO dê supêrveniência dê fato imPeditivo no quê diz reepeito a pâlticipaÇãÔ na

l icitaçáo.

Conforme exigência cootida oa Le! 8.666/93, Att. 32, §2o, o proponente acima qualificado, declarà
náo have!, até a presenre data, fato iÍnpeditivo no gue diz re§peito à habil itaÇão/palticj"pação
na ptesênte licitação, não se encontranáo ern concordata ou estado farimentar, estando ciente da

obrigatoriedade de informa! oco!!ências posteriores. Rêssalta, ainda, não êstar sofrendo
p"rr"ílaua" dê declaração de idoneidade no ânüito da admi.nistração Fêdêrar, Estaduar, Municipar
;u do Distrito Eêdera1, arcando civil e criminalmente pela presente afirmaÇâo'

Local e Datâ.

NOME,/ASSlNATURÀ/CÀRGO
Reprêsentante legal do ploponente

OBSERVAÇÃO:
ÀS DECI,ARAÇÕES DEVERÃO SER ELÃBORÀDAS EM PÀPEL TÍMBRÂDO DO LICÍTÀNTE' QUÀNDO EOR O CASO'

3.0 - DECLARAÇÃO dê subÍnete!-se a todas as cláusulas e condiçôes do corresPondentê instrumeDto

convocatório.

O proponente acina gualificado dêclala ter conhecimênto e aceitar todas as c1áusulas do

r""p."1i.ro instrumento convocatório e subÍneter-se as condiÇóes nele estipuladas '



FOLHA 02/ 02

REE.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO2O/2A22
PRETEITURÀ MLNÍCIPA], DE MOGEIRO

d) quê o conteúdo da proposta apresêntada
não sêrá, no todo ou en pârte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objelo da rêfêrida licitaçào;

PROPONENTE :

CNPJ:

4.0 - DECLARÀÇÃO de elaboraÇão independente dê proPosta'

(identificação completa do rêpresentante do licitante), cono rêpresentante dêvidamente
constituído de (idêntificação compLêta do licitante ou do consórcio), doravantê denominado
(licitante/consórcio) , para flos do disposto no item ?.5.1. do Edital do Plegão Prêsêncial n"
ooa2o/2022, declala. sob as penas da Iêi. em esPecial o aít. 299 do Código Penal Blasileiro,
gue :

a) a proposta apresentada para partiêipar do Plegáo Presencial \o 0oo2o/2022 foi êIabolada dê

maneiia lndepenàente pelo 1icitante, e o conteúdo da proposta não fol, no todo ou em parte,
direta o indiretarnente, informado, discutido ou recêbido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Plesencial n" ooo2o/2022, por qualquer neio ou por qual-quer pessoa;

b) a intenÇão de apresêntar a ploposta elaborada para participar do Pregáo Presencial no

OOO2O/2A22 não foi informada, disàutida ou rêcebida de qualque! outro participante potencial ou

defatodoPregãoPresencialrLÔOOO2O/2O22,porqualquermeioouporqualque!pessoa;

c) quê não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. j'nflui! na decisâo de qualquer

outro partlcipante potencial ou dê fato do eregáo Presencial o' ooo2o/2022 quanto a participar
ou não da referida licitaÇão;

para participar do Plegão Plesêncial no 00020/2022
indiretamênte, comunicado ou discutido con qualquer
Pregão PresencÍal Í\" OOO20/2022 antes da adjudicaÇão

e)queoconteúdodapropostaapresentadapalapaltici-paçãodoPlegáoPresencia}^"00020/2022
nãofoi,notodoouernparte,di.etaouindj.retamente,digcutidoourecebidodequalquer
integlantedaPlefeituraMunicipaldeMogeiroantesdaabelturaoficialdaspropostas;ê

f)quêêstáplenamenteciêntedoteorêdaêxtensãodegtadeclaxaçãoêquedêtémplênospodelês
e informaçôes para fj.rmá-1a.

Local e Data.

NOME,/AS S lNAT ÍRA/CARGO
Representante 1ega1 do proponênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECLÃRÀÇÕES DEVERÃO SER ELÀBORÀDAS EM PÀPEL TIMBRADO DO LICITÀNTE, QUÀNDO TOR O CÀSO'



ESTÀDO DÀ
PREFEITURA MT]NICIPÀÍ, DE MOGEIRO

COMISSÃO PERI4NENTE DE LICITÀÇÃO

ÀIIEXO ItI - PRAGÃO PRESENCIÀ! N. OOO2O /2022

MODELOS DÀ DECLAXÀÇÃO DE REGULÀRIDADE _ HÀBILITAÇÃ.O

REF'.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOA2O/2022
PREFEÍTURA MUNIC]PAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃo DE REGúLARTDÀDE para habilitação plevisto no Àr!' 4Ô, rnciso vÍI' da Lei
70 .520 /02 .

o proponente acima quafificado, declara. en conform-idade com o disposto no Art. 4o, Inciso vII,
da-Lei 10.520/02, gue está apto a cumprir plenamentê todos os requisitos de habilitaÇão exigido§
no respectivo instrumento convocatório que rege o certarnê acirna indj'cado'

Locaf e Data.

NOME /ASS INATURÀ/CÀÂGO
Representantê lega1 do proponente '

OBSERVÀÇÃO.
N OECT,ENAçÃO DEVERÁ SER ELÀBORÀDA EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE' QUANDO EOR O CÀSO'



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITUAÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMTSSÁO PERMÀI.IENTE DE LICITÀÇÁO

ÀlrExo rv - PRrêÀo PRESENCTÀÍ, No o0o2o/2o22

MINUTÀ DO CONTRÀTO

PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO2O/ 2022
PROCESSO ADMINISTBÀTIVO N" PP OOA2O/2022

CoNTRÀTO No: ..../...-cPÍ.

PeIo presente instrumento dê contrato, de um

MUNICIPAL DE

DT SCRIMlNÀDO

Blasileiro, Solteiro/ Empresario, residente ê

Rural - Mogeilo - PB, CPE n" 840.1'99.644-91,
sünplesmente CoNTRÀTANTE, e do outro lado

Lado Prefêj-tuxa Municipal de Mogeiro - Av.
PB, CNPJ n' 08,866.501/0001-67, neste ato

TERMO DE CONÍRATO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ
MOGEIRO E .I PARÀ EXECUÇÁO DE SERVIçO CONEORME

NESTE INSTRUMENTO NÀ FORUA ABAIXO:

Pr:êsidênte Joáo Pessoa, 47 Centro - Mogeiro -

Carteira de Identldade no 3360118 SSPPA. doravante

represêntada pelo Prefeito Àntonio ,fosé Ferre-ila,
dorniciliado na sitio Pintado de Cina, 138 - Àrea

po! .... residente e domiciliado Dê .".r
CPE n' . cartêira de ldentidade
as partes contratantes assinar o presente
seguintes:

, CNP.T no . . ., neste ato rêPresentado

Do . . . ., doravante simplesmênte CONTRATADO, decidiram
contrato, o qual §ê legerá pelas cláusulas e condições

CúUSUIÀ PRI!'tEIRÀ - DOS TONDÀ!.'ENIOS :

Este contrato decorre da licitaÇáo rnodalidade Pregão Presencial ^" 00020/2022, processada nos

termos da Lêi Eêderal n. 10.520, dê 1? de Julho de 2002 e §ubsidiariamente a Lei Fêderal no

8.666,de21de.]unhode1993;Leicomplemêntaxno123,de14deDêzeÚbrode2006;Decleto
l,tunicipal n. 016, de 10 de Noverbro de 2006; ê lêgis1ação pertinente, consideradas as alteraÇões
posterj-ores das referidas norma§ '

CÚÁUSULÀ gÉGI'NDÀ - DO OBJEIO I

o Dresente conrlatô rem por objeto: coNrRÀTAÇÁO DE ÀTERRO SÀNITÁRIO TICENCIADO PARÀ RECEBIMENTO

r ãiãpóiiçao E1NAL DE RESÍDUos- uRBANos pRoDUzÍDos PEL9 MUNISÍPI6 DE MoGEIR9.

O serviÇo dêverá se! executado rigorosamente de acordo com as cond-ições explessas neste

instn]mento. proposta apresentada, espêcificaÇôês técnicas co!!espondêntes' procêsso de

licitação modalid;de Prêgâo Presencial ;' OOO2o/2022 ê instxuÇôes do contratantê' docrmentos

essesqueficamfazendopaltesintegrantesdopresentecontrato,independentedetranscrlÇão;e
sob o regimê de empreitada por preÇo unitário'

crÁusur.À TERCETRA - DO rrÀroR E PREçOS:

O vâ1or total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§

CúUSU,à QI'ÀRÍÀ - DO RE.A.'I'SIÀ!!EMO E!'{ SENTIDO ESÍRITO:
Os preÇos contratados são fixos e irrêajustáveis no prazo de um ano'

Áãr,iro'ao prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do contratado, os preços poderão

"oii". 
tuul,-r"t" após ; j-nterregno de um ano, na mesma ploporçáo da variaÇáo velificada no IPcA-

IBGE acurnulado, tomando se por;asê o mês de apresentação da respêctiva proposta, êxcfusivamente

puau u" oUaiguçôes iniciadas ê concluldas aPôs a ocorrência da anualidade '
Nos reajustes subsêquentes ao primeiro, o intelregno mlnimo de um ano se!á contado a parti! dos

êfeitos financeiros do úItimo reajuste'
ltã .""o a. atraso ou não divulqaçáJ do Íodice dê reajustamento. o Contratante pagará ao Contratado

u- i.po.aarr.iu calculada p.i"-iriti*u variaçáo conhLcida, llquidando a diferença correspondente

ia. i"g" sêia divulgado i 1.tai.u dêfinitivo' Ei'ca o contratado obrigado a aplesentar memólia de

.ãi.rrá ,.rá..nte aã reajustamênto dê preços do valo! rênanescente. sêmpre que este ocorler'
r.ras àreriçoes finais, o indice utilizaáo iara reaiuste será' obrigatorj-amente ' o definitivo'
caso o indice estabelecido par:a reajustam;nto venha a ser extinto ou dê qualquer foEna náo possa

mais ser utilizado. será ad;tado. Jm substituição, o que vier a ser deterninado pêIa legislaÇão

então em vigor.
Na ausêôcia de previsão .Iegal quanto ao lndice §ubstituto. as partes elêgeráo novo lndice

oficial, para lêajustane.rto áo pitço do valor rêmanescentê' por meio de termo aditivo'
O reajuste poder:á ser xealizado Por apostifamento'



crÁusuÍ.À QurNrÀ - DÀ DO!ÀÇÃO:
As despesas corlerão por conta da sequinte
Recursos Próprios do Municipj-o de Moqeiroi
E rNERA ESTRUÍURA 02a8a .15.452.2009 .20'13
3.3.90.39.00.00 ouTRos SERV.DB TERC'PESSOÀ

CIÁUSU1À SEXAÀ - DO PAGÀI{ENIO I

O pagamênto sêrá efetuêdo mediante processo regular
adotados pelo Contratante, da seguintê maneira: Pala
do peiiôdo de adimplemento.

dotaçáo, constante do orÇamento vigente:
LEÍ MUNICIPÀI 358/2027 O2.O8O.SEC.DE INDUSÍ. COI4ERCIO

- MÀNUTENCAO ÀTÍVIDADES ADMINISTRÀTIVAS DÀ SEINFRÀ
.fURÍ DI CÀ

em observância às normas e Procedjrentos
ocorrer no prazo de trÍnta dias, contados

clÁvguLÀ SÉTÍUA - DOg PB,àZOS E DÀ \rIdNCIÀ:
os prazos máximos dê inicio de etapas de exêcução e de conclusão do objeto ora
admitern prorrogação nas condições e hipóte§ês previstas no Ãrt' 57, § 1', da Lêi
abaixo indicados e serão considêrados da assinatula do contrato:
a - Ínicio: fmediato;
b - Conclusão: 12 (doze) meses.
À vigência do presênte contrato será determj-nada l 12 (doze) rne§es, considelada
assinatura; podendo ser prolrogada nos têrmos do Art. 57, da Lêi 8'666/93'

contratâdo, que
8.666/93, estáo

da data de sua

cúugulÂ orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do cotÍlRArÀtlÍE:
a - Efetuar o pagameDto relativo a execuçáo do serviÇo êfetj-vamente rea.lizado, de acordÔ com as

rêspectivas cláusulas do presente contrato;
b j proporcionar ao Contlatado todos os mêios necêssários para a fiel êxecuçâo do sêlviÇo
cont!atado;
c - Notificar o contlatado sobrê qualquer illegularidade êncontlada quanto à qualidade do

§erviÇo, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇáo, o que não exime o contlatado de suas

responsabil"idades contratuais e legais;
d j Desiqnar reprêsentantes com airibuiçôes de Gêsto! e riscal deste contlato, nos termos da

norma vióente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua êxecuÇão' respectivamente '
perrnitida- a contralação de terceiros para assistência e subsldio de j.oformaÇões pertinêntes a

essas atribuiÇôes.

crÁusulÂ NoNÀ - DÀs oBBrGÀÇõEs Do coNlItÀTÀDo I

a - Executa! devidamentê o sêrviço descrito na cláusuta corrêspondentê do pÍesente contlator
dentro dos melhore§ parâmetros de qualidade estabelecidos pala o rano de atividade relacionada
ao objeto contratual, com obselvância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsabillzar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à 1êgislação fiscal, civi1,
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as despêsas e compromissos assumidos, a quaLquer

títu1o,pêrantêseusfornêcedoresouterceirosernlazáodaexecuÇãodoobjetoconllatado;
c - Mantár prêposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contratante, quando da êxecuÇão do contrato'
que o reprêsente .integralmente em todos os sêus atos;
á _ p.i.iti, e facj-litar a fiscalizaÇão do contratante devendo prestar os informes e

esclarecilnentos solicitados ;

e _ será lesponsável pelos danos causados dirêtamente ao contrataote ou a terceiros, decorrentês
desuacu]paoudo]onaexecuçãodocontrato,nãoexcluindooureduzindoessaresponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subconiratar, no todo ou em parte, o objêto deste instrumênto, sêm

o conhecimento e a devida autorizaçáo expressa do Contratante;
g I ,ur.ra.a, durante a vigência do contrato, em conpatibilidade corn as obrigaÇôês assumidas,

iodas as condiçôes de habilitaÇão e qualificaçáo exigidas no respectivo processo ticitatório'
apresentando ao Contratante os documentog necessários, sempre que solicitado'

crÁt surÀ DÉcrrrÀ - DÀ Àr.rERÀÇÁo E REgcrsÃo:
Estecontratopoderáseralteradocomadevidajustificativa|unilateralmentepêlocontratante
ouporacordoentreaspaltes,noscasosprevistosnoÀrt'65e§eráre§cindido'depleno
airãito, conforme o disposto nos Arts. '7'7 t '78 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇÕes contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nos serviÇos, até o respectivo limite fixado no Àrt' 65' § 1' da Lei

a.666/93, Nenhum aêréscimo or, "rp..""ão 
poderá êxcedêr o limitê estabêlecido, salvo as suprêssôês

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes'

CIÁÜSU,À DÉCIMA PRIT,GIRÀ - DO RECEBIMENTO:

Executado o paesente contrâto ê observadas as condiÇões dê adimplemento das obrigaÇões pactuadas,

osprocêdimentoseprazospalalecêberoseuobjetopêlocontratanteobêdeceráo,conformeÔ
.""á, à" disposiçôes dos Arts. 13 a'16, da Lei B'666193'

CLIíUSI'I,À DÉCD{À SEGUNDÀ ' DÀS PENAIIDÀDES:

ÀrecusainjustaêmdeixardecumprirasobrigaÇõêsassumidasepleceitoslegais,sujêitaráo
contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades plevistas noa Arts' 86 e 87' da

Lej- 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de O,5t (zero virgula cinco por cento) aplj"cada

sôbre o valor do contrato por dia de atraso na entrega' no inlcio ou na execução do objêto ora

contratado; c - multa de 1Ot (dez po! cênto) soble o valor contlatado pêIa inêxecuÇão total- ou

pârcial do contrato; d - simultan;amente, qualquer das penalidade§ cabÍveis fundamentadas na

Lei 8.666l93 e na Lêi 1o.520/02.



se o vafor da multa ou indênizaÇâo devj-da nâo for lecolhido no prazo de 15 dias após a comunicaçáo
ao contlatado, será automaticanente descontado da Primêira palcela do pagamento a que o

contratado vier a fazer jus, acre§cido de juros moratórios de Lt (uIn por cento) ao nês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmênte.

crÁusu!À DÉcna fERcErRÀ - DÀ codPENsÀçÃo FÍNÀNCErRÀ:
Nos cêsos de evêntuais atrasos de pagamênto nos telmos dêste instlumênto, e desdê que o Contratado
nâo tenha concoltido de algrüa forma para o atraso, se!á admj-tida a conpensaÇão financeira,
devida desde a data]imitê fixada para o pagamênto até a data colrespondente ao efetivo pagamênto
da parcela, Os encargos moratólios devidos em razâo do atlaso no pagamênto serãô calculados com

utilizâçãodasequintefórmula:EM=NtVPxI,onde:EM=encargosmoratóIios;N=númerode
dias entre a data prevista pala o pagarnento e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a

ser pagã; ê I = índice de cônpênsaÇão financeira. assim apurado: I : (TX -: 100) + 365, sendo TX

= percentual- do IPCA-IBGE acunulado nos ú.Itimos doze meses ou/ na sua fatta. um novo lndice
adátado pelo coverno Fêderal quê o substitua. Na hipótese do referido indice estabêlecido para
a compensação finaoceira venha a ser extinto ou dê qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será ãdotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pefa legislaÇão então em vigor.

clÁUsuÍ.À DÉCD{À QUÀRTÀ - DO FORO:

Para dirimir as quêstões decorrentes destê
ltabaiana.

cootlato, as partes elegem o Foro da Comalca de

E, por estarêm de pleno acordo, foi lavrado o presente contlato em 02(duas) vias, o qual
assinado pelas partes e por duas tê§temunhas.
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