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o órgáo Realizado! do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.865.501/0001-67, doravântê
dênoDiDado Eirplêsúêntê ORC, torna público para conhecimento de quantos possam .interessar quê
fará iealizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apolo, as 08:30 horas
do dj-a 03 dê Junho de 2A22 r\o endêreço acima indicado, licitaÇão na modalidadê Prêgão Prêsênciaf

^" 0A022/2022, tipo meno! preÇo. e o fornecimento realizado na foúna parcelada; tudo de acordo
com este lnstrumento ê em obsêrvância a Lei Federal no 10.520, de 17 de Julho de 2042 e
subs idiariamentê a Lei Fedelal n'8,666, de 21 dê Junho de 1993; Lei. Compfementar n'123, de 14
dê Dezeniblo de 2006i Decreto Municipal n' 016, de 10 de Novenrbro dê 2006; e lêqis1ação pêrtinente,
cônsideradas as alteraÇôes posteriores das rêferidâs normas; conforme os critériôs ê
procedimentos a seguir dêfinidos, objetivando obter a melhor proposta para: CONTRÀTÀÇÁO DE

EMPRESA PÀRÀ FoRNECIMENTo DE MATERIAIS DE CoNSTRUÇÃO PARÀ ATENDER AS DEMÃNDAS DESTE MUNICIPIO.

1.0. DO OB,rEtO
1,1.Constitui objêto da presente licitaÇão: coNTRATÀÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ TORNECÍMENTO DE MATERIÀIS
DE coNsrRuÇÃo pABÀ ÀTENDER As DEMANDAS DEsrE MúNrcrplo.
L.2,As especificaÇóes do objeto ora 1lcitado, encoôtr:am-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.4 côntrataÇão acima desc!ita, que será prôcêssadâ nos têrmo6 dêste instrumento convocatório,
especifj-caÇóes técnicas e informaÇôes compfementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-sê: Pê1a necessidade da devida efetivação dê compra pa!a suprir demanda espêcifica -
coNTRÂTÀÇÃo DE EMPRESA PA.RÀ FoRNECIMENTo DE MATERIÀIS DE CoNSTRUÇÃo PA.RÃ ATENDER Às DEMANDAS

DESTE MUNICIPIO -, considerada oportuna e imprescindlvel, bem cono !el-evante nedida de interesse
púb1ico; e ainda, pêla nêcessidade de desenvolvimento de açõês continuadas para a promoÇão de
atividades perti-nentes, visando à maximização dos recuxsos em relaÇáo aos objêtivos programados,
observadas as diretrizês ê mêtas definidas nas ferranentas de pfanejamênto aprovadas.
1.4.Sa1ienta-se que na refe!ida contrataÇão, não será concedido o tlatamento diferênciado e
simplificado para as Microemprêsâs ê Empresas de Pequeno Porte, nos têrmos das disposiÇÕes
contidas nos Arts, 4'7 e 48, da Lei compfementar ^" 123/20A6, por estarêm presentes, isolada ou
s imultaneamentê, as situaÇóes prêvistâs nos incisos II e I1I, do Art. 49, do mesmo dipfoma
Iêgal. Pi-ca, no entanto, a§segurado a ME e EPP o tratar0ento diferenclado e simpfificado previsto
nos dêmais Àrtigos do Capltulo V. SeÇão I, dâ Lêi n". 723/A6.

2.o.Do LocÀr E DÀTÀ E DÂ ntpucNAçÀo Do EDrrÀr
2.1.os ênvel-opes contendo a dôcunêntaçâo relativa à plopostâ de preçôs ê ê habilitaÇão para
execuÇão do objeto desta ficitação, deveráo ser entreguês ao Pregoeiro até as 08:30 horâs do
dia 03 dê Junho dê 2022, oa endereço constantê do preâm.bufo deste instl1rmênto. Neste mesmo
locâ.I, data e horário será reatizada a sessão pública para abêrtura dos rêferidos ênvê1opês.
2.2.InformaÇões ou esclarecimentos sobre esta Iic.itaÇão, serão prestados nos horários normaj"s
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail:
I icitacaomogeiroouol . con. br/ compras , cotacoes Goutfook, com,
2,3.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnâr o ato convocâtório destê certamê, se manifêstada por escrito ê dirigida ao Pregoêiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
2.4.Caberá ao Prêgoei!o, auxj-liado pelos setores responsávêis pela êlaboraÇáo dêste ato
convocatório e seus anêxos, decidir sobre a pêtiÇâo no prazo de até 24 (vintê ê quâtro) horas,
considerado da data em que foi devidamente lecebido o pedido'
2.5.4 rêspêctiva petiÇão será aprêsentada da seguinte forma:
2 . 5. 1 . protocolj-zando o original, nos horários dê êxpediênte acima indicados, êxcfusivamente no
seguinte endereÇo: Av. Presidentê João Pêssoa, 47 - Cêntlo - Mogeiro - PB.

3.0.DOS ELEMENTOS PÀlÀ LrCrTÀÇÀO



3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

.Aos participantes, serâo fornecidos os seguintes elemêntos:

.1.ÀNEXO r - TERMO DE REIERÊNCrA - ESPECTETCÀÇÕES;

.2.ÀNEXO rr - MODELOS DE DECLARAÇÕEs i

.3.ÀNEXO III - MODELO DE DBCIÀRÀÇÁO DE REGULARIDÀDE . HÂBILITAÇÃO;

.4.ANEXO IV - MÍNUTÀ DO CONTRÀTO.
,A obtenÇão do Edital podêrá ser feita da sêguinte forlna:
.1.Junto ao Prêgoêiro: gratuitamentê; ê
,2.Pe1os sites: www.mogeiro.pb.gov.br/licitacoes; w\.rw ' tce. pb. gôv ' br.

{. O.DO SUPORTE LEêÀ,.
4.1.Esta l-icitaçáo regêr-se-á pela Lei Eederal o' 10.520, de 17 de Julho de 2002 e

subsidiariamente a Lei Eederal n'8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n'123, de 14

de DezeÍücro de 2006i Dêcreto Municipal n' 016, de 10 de NoveÍnt,lo de 2006; e legislaÇáo pertinente,
consideradas as alterações posteiiores das referidas norma§; quê ficam fazendo partês intêgrantes
deste instrumênto, indepêndêntê de transcriÇão.

5. O.DO PB,AZO E DOTÀÇÃO
5.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas caracterlsticas ê as
nêcêssi-dades do ORC, e que admite prorrogaçáo nos casos previstos pela Lei 8,666/93, e§tá abaixo
indicado e será conslderado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrêga: 5 (cinco) dias,
5.2.O fornêcime[to será executado de âcordo com as especificaÇôes defin.idâs no corresPondentê
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido terno não estabê1êcêr o

l-ocal pârâ a eotlega, obsêrvada a demênda e oportunidadê, essa será feita na sede do ORC ou ern

uma das unidades administrativas, por e1e indicada, que conpÔe a sua estrutula operacional'
5.3,O prazo dê vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exerclcio
financêiro de 2022, considerado da data dê sua assinatura'
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certamê, correrão por conta da seguintê dotação:
Recursos Própxios do Município dê Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2027 02,O1O-GÀBINETE DO PREFEITO

O2.O2O_SEC.DE ADMÍN]STRÀCAO E PLÀNEJAMENTO O2.O3O_SEC.DE EDUCACÀO, CULTURÃ, ESP. LAZER E TUR]SMO

O2.O4O_SEC. MUNIClPAL DE SAUDE / FMS O2.O5O_SEC.DE ACAO SOCIÀL / EI{AS O2.O6O SEC DE IND.
COM. COMPRAS E TRÀNSPORTES O2.O]O-SEC.AGRIC.,METO AMBIÉNTE, PESCA E PECU O2.O8O_SEC.DE INDUST.

COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETÀRIA DE EINÀNÇAS 3.3.90.30.00.00 MÀTERIAL DE CONSUMO

6. O.DÀS COIDIÇõES DE PÀREICTPÀÇÀO
6.1.Os proponentes que desejarem partj,cipar deste certame develêo entregar ao Pregoeilo doi§
envelop;s fechados indicando, respectivamentê, PROPOSTA DE PREÇOS ê DOCUMENTAÇÃO, devidamênte
j-dentificados, acompanhados da !êspectiva declaração de cumplimênto dos rêquisitos dê
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participaÇáo nestê certare é aberta a quaisquer interessados, lncluslve as Microempresas,
Empresas dê Pequeno Porte e Equiparados. nos te.mos da legislaÇão vj-gente.
6.3.Nâo poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime fallmentar, emp.esas
êstrangêiras que não funcionem no pais, nêm aqueles que tenham sido declarados inidônêos para
licitar ou contratar com a ÀdministraÇão Púbtica ou que estêjam cumprindo a sanÇáo de suspen§ão
do dirêito de licita! ê contratal com o ORC.

6.4.Os licitantês quê desejarêm enviàr sêus envêlopes Proposta de PreÇos e Docr.mêntação vla
postal - com Avlso de Recêbimento AR -, devêrâo remetê-Ios en lempo hábif ao êndereÇo constante
ào preârnbuto deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Flaviano Clebson Araúio' Náo sendo
rigàrosamente ôbservadas as êxigências destê item, os respectivos envelopês não sêrâo aceitos e

o licitante, portanto, de§con§iderado para efeito de partlcipaçáo no certame'
6.5.euando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelôpes junto âo Pregoêiro, sem a

pêtmanência de rêpresentante ctêdênciado na respectiva sessão púb1ica, flcará subêntêndido que

o licitantê abdi.cou da fase de Lances verbai-s.
6.6.É vedada à particj.paÇâo êm consó!cio.

7.0.DÀ REPRESENIÀÇÂO E DO CREDENCTN'ENTO
?.1.O llcitante dêverá §ê apresentar, para crêdenciamento iunto ao Pregoelro, quando fol o caso,
através de um represêntante, com os documentos qr-1e o credenciam a participar deste procedimento
licitatório, incfusive con poderes pa!a formulaÇão dê ofertas e lances verbais. Cada licj-tante
credenciará apenas um representante que será o úníco admitido a intervix nas fasês do certame
na folma prevista nêste instlumento, podendo ser substituldo postêriormente por outrô dêvidamente
credenciado.
'7.2.Pata o credenciamênto deverão se! apresentados os seguintes documentos:
?.2.1.Tratando-sê do rêpresentante fegalr o instrumento constitutivo da enpresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registlado no órgão competentê, no qual estejam êxpres§os seus
poderes para exercêr ditêitos e assumir obrigaÇões êm dêcorrência de tal Ínvestidula;
.7.2.2.Trala do-sê de prôcurador: a procutaÇâo por instrumênto púbfico ou palticular dâ qual
constêm os neceasários podêres para formular velbalmentê l-ances, negociar preÇos, firmal
declaraÇões, desj-stir ou aprêsenta! as razôes de recurso e praticar todos os dêmais atos
pêltinêntes ao certame; acômpanhada do corlêspondentê j-nstlumênto de constituiÇão da êmpresa.
quando for o caso, quê compiove os poderes do mandante para a outorga. Na hipólêse de procuração
seja particular dewàrá rer rêêonhecid. a fj.rúâ êe ca.tórj,o dô rêsp€ctivo sigl,.tário -

:.ã.3.O .epres"ntante ]êga1 ê o procurado! deveráo identificax-sê apresentando docDmênto oficial
que contenha foto.
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7.3.Estes documentos devêrão ser entrêgues ao Pregoêiro - antes do inicio da sessão pública -
em original, por qual-quer processo de cópia autênti-cada por cartório competeote, Pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
?.4,A não apresentação ou ainda a incorreÇão insanáveI de qualquer dos docrmentos de
credenciamento impêdirá a participação ativa do rêprêsêntante do licitantê no presente celtalne.
Esta ocor!ência não inabilitará sumariamêntê o concorrente, apenas perderá o direito a

manifestal-se nas correspondêntes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro recêbê!á
regularmênte do rêfêrido concorlentê seus envelopes, declaraÇôes e outros elêmêntos necessários

participaÇão no certame, desde que apresentados na forrna definida nêste instrumento'
.5.No mômênto de abertura da sessáo pública, cada licitante, por interrnédio do seu represêntânte
êvidamente crêdênciado entregará ao Pregoeilo, em separado de qualquêr dos envêlopes, a seguinte
ocunentaÇão i

.DêcIaraÇâo de ElaboraÇâo Independentê dê Proposta - Ànêxo II'

.DeclaraÇão dando ciência de que cumpre plenamente os requisilos de habilitaçâo, confolne
o - Anexo III; e
. ComprovâÇão de que o licitantê se enquadra nos termos do Art. 3' da Lei L23/06, se for o

caso, Sendo considerado micloempresa ou empresa de pequeno porte e rêcebendo, portanto,
tlatamênto diferenciado ê simplificando nâ forma definida pela lêgis1aÇão vigentê. Ta1
conprovação poderá sei fêita atlavés da aprêsêntaÇão de qualquer um dos seguintes documêntos, a

critério do licitante: a) declaração exp!essa fomalmente assioada por profissional da á!ea
contábi1, dêvidamênte habilitâdo; b) certidáo simplificada enitida pela junta comercial- da sedê
do licitante ou equivalênte, na forma dâ legislação pertinentê. A ausência da referida declaraçâo
ou certidão simplificada, apenas nêstê caso para comprovaÇão do enquadramênto na forna da
legis1âÇão vigente. náo é suficiente motivo para a inabititaÇão do licitante, apenas perdêrá,
duraDte o presênte certarne, o direito ao tratamento difêrenciado e sinplificado dispensado a ME

ou EPP, prêvistos na Lei 123106:
7.5.3,1,o Pregoeiro podêrá promover difigência, na fo.ma do Àrt' 43, § 3', da Leí 8.666/93,
dêstinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado mic!oempresa ou
emplesa dê pequeno porte.
?.6.Ouando os envelopes Proposta de PreÇos e Documentação forem enviados via postal, a

documentaÇão relacionada nos .itens 'l .5.7, 1.5.2 e 7.5,3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de Preços.

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
8,1.À proposta deverá ser apresentada êm 01(uma) via, dêntro de envelopê lacrado, contendo as
sêguintes indicâções no anverso:

PREEEITURÀ },IUNICIPÀL DE MOGEIRO
PROPOSTA DE PREÇOS _ PREGÃO PRESENCIAL N". OOO22/2022
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.J DO PROPONENTE

mo
'1 .

5.1

deI
5.3

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elemêotos:

8.2.proposta êlaborada êm coDsonância com as especificaÇôes constantes dêstê instrumênto ê seus
elenentos - Anexo I -, em papel tinürado da empresa, quando fo! o caso/ assinada por seu
represêntante legal, contendo no correspondênte j-tem cotado: discri-ninaÇão, marca e/ou modelo e
outras car:actêristicas se necessário, quantidade e valores unitá!io e total expressos em

algarismos.
8.3.Será Çotado um único preÇo para cada itêm, com a utllizaÇão de duas casas declnals. Indicaçáo
em contlário êstá sujeita a correÇão observando-sê os seguintes cri-télios:
8.3.1. Ealta de dlgitos: seláo acresci-dos zeros;
8.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro dlqito excedente menor que 5, todo o excesso se!á
suprimido, caso contÍário havetá o alredondamênto do dígito anterio! pala nais e ôs dêmais itêns
excêdentes suPrimidos.
8.4.À quântldade mínima dê uni.dadês a ser cotada, por itêm, não deverá ser inferiôr â 100t da

estimativa detalhada no cottespondentê Têrmo de Rêferência - Ànexo I. Disposição em contrárj.o
não desclassifica automatica$eDte a proposta apênas o re§pectivo item será desconsidêrado.
8.5.À proposta deve!á ser redigida em l1ngua portuguesa e en moeda nacional, elâborada con
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou êntrelinhas, Suas fofhas rubricadâs ê a úItima
datada e assinada pelo r:esponsável, com indicaÇâo: do valor total- da proposta em algarismos,
dos prazos dê êntrêga ou exêcuÇão, das condições dê pagamento, da sua validade que oão pode!á
sêr inferiot a 60 dias, ê outras informaÇões ê observaÇões pertinentes que o licitante julgar
necessá!i-as.
8.6.Existindo discrepância êntre o preço unitário ê o valor total., rêsultado da multiplj-caÇão
do prêço unitário pê14 quantidade, o prêÇo unitário prevalecê!á.
B.f.Fica estabêlêcido que havendo divergência dê preÇos unitário§ para urn mêsmo produto ou

serviço, plevalecerá o de menor vaLor.
8.8.No caso de alteraçâo necessária da proposta fêita pelo PregoeirÔ e sua Eguipê de Apoio,
decorrente exclusivamente de incorreÇões nâ unidade de nredida util-izada, obseavadâ a devida
proporcionâIidade, bem como na multiplicaçâo e/ou soma de valorês, prevâlêcerá o valor corrigido.
8,9.A nâo indicaÇão na proposta dos prazôs de entrega ou execuÇáo, das condiçóes de pagamento

ou de sua validadê, ficará subentendido quê ô ficitantê aceitou integralmêntê as disposiÇões do

ato convocatório e, portanto, serão conslderadas as determinações nêIe contidas para as referidas
exigências náo sêndo suficiêôte motivo para a dêsclassificaÇão da ploposta'



8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próp!io nodelo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamente preenchido.
8.11.Nas licitaçõês para aguisição de nercadorias o partj.cipante indicará a o!igem dos produtos
ofêrtados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitantê.
8.12.Sêrá dêsclassificada a propostâ quê deixar de atender aa disposiÇôes deste instrumento.
8.13.Fica facultado ao ficÍtante a apresentaÇão da proposta também em mldia, ou seja. en CD ou
PENDRIVE.

.DÀ IIÀB:LÍÍÀÇÃO

.Os documentos necessários à habi.litaÇâo dos licitantes, deveráo ser apresentados en 01 (uma)
9.0
9.t
via, dentro de envê1ope lacrado, contendo as sêguintes indicaÇÔês no anvêrso:

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

aaa22/2a22

o ENVELoPE DOCUMENTAÇÃO deverá contêr os seguintes elementos

9.2. PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscriçâo no Cadastlo Nacional dê Pêssoa Juridica - CNPJ.
9.2.2.Prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municlpal, relativo à sede do
licitante.
9.2,3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ern vigor, dêvidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, aconpanhado dê documentos
de ê1êiÇão de seus administradores . Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociêdades civis,
acompanhada dê prova de dirêtoria em exercÍcio, Dêcreto de autorizâção, êm se tratando dê êmpresa
ou sociêdade estlangeira em funcionanento no País, e ato de registro ou autorização pala
funcionarento expêdido pelo ór9ão competentê. quando a atividêdê assim o exigir. Rêgistro
comercial, no caso de êmpresa iodividLral. Estas exigências não se aplicam ao l-icitante que,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tênha apresentado de forna regulâr nos termos
do prêsêntê instrumênto convocatório, a refêrida docutêntação solicitada nêstê subitem.
9.2.4.Ba1anÇo patrimonial e demonstraÇões contábêis do ú1tino êxêrcicio social, ja exigivels e

apriesêntados na folrnâ da l-êi, com indicaÇão das páginas correspondentes do llvro diário em que
o mêsmo se encontla, bêm como apresentaÇão dos compêtentes termos de abêrtula e encerramênto,
assinados por plofissionaf habilitado e devidamente registrados na junta comelcial compêtente,
vedada a sua substituiÇáo por balancetes ou balanÇos provisórios. Tratando-se de empresa
constituida há rÂenos de um aoo, ou aquefa gue ainda não tenha rêalizado o fechamênto do seu
primêiro ano de existência no prazo IegaI, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado por
profissional habilitado ê dêvidamente registrado na junta comercial competentê '
9 .2 . 5. Regularidadê pa.a com a Fazenda FedêrêI - Certidáo Nêgativa de Débitos Relativos aos
Tributos Eederâis e à Dlvida Ativa da Uniâo'
9.2.6.Cêrtidões negâtivas das Eazêndas Estadual ê Municipal da sede do licitante, ou outro
equivêIen!e, na formê dâ Iêj-.
9. 2 . ? . Comp.ovaçáo de regulâridade re.l-ativa ao Eundo dê Garantia poI Têmpo de sêrviço - EGTS,

apresentando o respectivo Cêrtj-ficado de Regular:idade folnecida pela Caixa Econômica Eêdera1.
9.2.8.pr.ova de inexistência de débitos inadimplidos pelante a JustiÇa do ?rabalho, medj-ante a

aprêsêntaçeo de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do fítu1o VII-A da
consolidaÇão das Leis do Tlabatho, aprovada pêIo Decreto-Lei n'5.452, de 1'de mâio de 1943.
9. 2 . 9. Dêc1araÇão do licitante: de cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso xxxIII, da

ConstituiÇão Eederaf - At:-.2'l , Incj-so V, da Lei 8.666193; de superveniência de fato impeditivo
no que diz rêspeito à participaÇáo na licitaÇâo; e de submete.-se a todas as cláusulas e

condiÇÕes do preseDtê instrumento convocatório, conforme modelo - Ànexo II.
9.2.10.Certidão negativâ dê falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sêde do

l-icitantê, no máximo 30 (trintê) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.11,Comprovação de capacidade de desernpenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assêmêlhada ao objeto da licitaÇão, feitâ através de atêstado fornêcido po! pêssoa iurídica de

direito púbfico ou plivado.
g.2.12.Allnal,.â de LocalizaÇão e funcionaÍnento ê/ou decLaraçáo da Prefeitura do 1ocal da sedê da

Firma, informando quê a ne§ma funcj.ona no endereço mênci-onado nos docunentos.

9.3.Os docrmentos de Habilitação deveráo ser organizados na oldêm descrita neste instrumento,
prêcêdidos por um lndicê corrêspondênte, podêndo se! apresentados êm original, por: quafquel
pro"u""o dê cópla âutenticada por cartório competênte, pê1o Pregoeilo ou menbro da Equipê de

Apoio ou publicaÇão em órgão da imprênsa oficial, quando for o caso. Estando perfeitarnênte
Iàgiveis, sem contel borrões, rasuras, emêndas ou entrelinhas, dentro do prazo dê vafidade, e

enàerrados em envelôpê devidamentê lacradô e indevassáve1, Po! sêr apenas uma formalidade que

visa facilitar os trabalhos, a ausência do refêrido indj-ce náo inab.ifitará o licitantê'
9.4.À falta de qualquêr documento êxigido, o seu vencimento, a ausêocia das cópias dêvidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticaçáo pelo Prêgoeiro ou mêmbro dâ Equipe de Apoio
ou da publicaÇão ên órgáo na imprensâ oficial, a apresentaÇão de documentos dê habiLitaÇão fora
do envelope espêclfico, tornará o rêspectivo Iicitante inabititâdo. ouando o dôcuftênto for
obtido via Internêt sua legatidade sêrá comprovâda nos endêreços êlêtrônicÔs correspondêntes .

poderá ser utilizada, a critério do Prêgoeiro, a documentaÇão cadastr:a1 de fornecedor, constante



dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da autênticidade de elêmentos apresentados pêlo licitante,
quando for o caso.

10 . O . DO CRTdR:O PÀRÀ ,JUÍ,GAI.IENTO

10.1.Na seleçáo inicj.al das propostas para identificaÇão dê quais irão passar a faae de lances
verbais e na cLassificação fina1, observadas as exigências e procedirnentos definidos neste
i-nstrumênto convocatório, sêrá considerado o critério de nenol pIeÇo apresêntado paIâ o

correspondêntê item.
1O,2.Havendo igualdade de valorês entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o

disposto no Art. 3o, § 2o, da Lei 8.666/93, a classificaÇão inicial pala a fâsê de lances
verbais, se fará através de sorteio.
1O.3.Na presente li.citaÇão - fasê de Lances -, será assegurada como critério de desenpate,
prêferência dê contlataÇão pala as microemprêsas e empresas de pequeno portê'
1O.a.pa.a efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquefas
situações em que as propostas apresentada§ pelas microempresas e êmpresas de pequeno polte sejam
iguaj-s ou até O5g (cinco poÍ cênto) supêriores ao melhôr prêÇo.
1ô.5.ocorrendo a situaÇão dê enpate - fase de lances - conforne acima defj-nida. proceder-se-á
da seguinte forma:
10,5.1.À micloemprêsa ou empresa de pequeDo porte mais bem classificada será convocada pala
aprêsentar nova ploposta no máximo de 05 (cinco) rninutos após o encêrramento dos laDces, sob

pena de prêclusâo
10.5.2.Náo ocorrendo a contrataÇão da microempresa ou êmprêsa de pêquêno Portê, na forma do item
anterior, sêrão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrêm na situaÇão de

êmpate acima defini.da, na ordem dê classificaÇáo, para exêrcicj-o do mêsmo diiêito;
10.5.3,No caso de equivalência de vafores apresentados pelas microempresa§ e empresas de pequeno

porte que se encontiem no intêrva1o estabelêcido como sj-tuação de empate, será rêâ1izâdo solteio
ãntre ãlas para que se identifique aquela que primeiro podêrá apresêntar nelhor ofêrta.
10.6.Na hipótese de não-contrataÇão nos termos acima p!:evistos, em que foi obselvada a aituaÇáo
d.e empate e assegurado o trataaento dj.ferênciado a nicroempresa ê enpresa de pequeno portê, o

objet; licitado será adjudicâdo em favor da proposta originalmente wêncedora do certame.
10.7.A situação de empate - fase de lances -, na folma acüoa definida, somente se aplicará
qualldo a melhor oferta inicial não tiver sido aplesentada por mictoemprêsa ou êmpresa de pequeno

portê.

11.0.DÀ ORDEI{ DOS TRâBÀIJIOS
11,1.para o recebÍmento dos eDvêlopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de

15 (qui-nze) ninutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envêlopes,
nêÊhum outro §erá acêito.
11,2,Declaxada aberta à §essáo pública pêIo Pxegoeiro, §erá efetuado o devido cledenciamênto
dos intelessados, Somente participará ativamente da rêunião uln representante de cada licitaote,
podendo, no entanto? sêr assistida Por qualquer pegsoa que se intêressar'
it.:.0 nao comparecimento do represêntantê de qualquer dos licitantes nâo ünpedirá a efetivaÇáo
da reuniáo, sê;do que, a simples participaÇão neste certame implica na totêL aceitâÇão dê todas

as condiÇões estabelêcidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos'
11.4,En nênhuna hipóte§e será coocedido prazo para a apresentação de docrmentaÇão e/ou
substituj-Ção dos envefopês ou de quâlquer êlemento exigido e náo apresentado nâ Iêunião destinada
ao rêcebimênto das propostas dê preÇos.
11.5.O pregoeiro tecêberá de cadâ representante os ênvêlopes Proposta de Preços e Docr'mêntaÇáo

e a declaráÇão, sêparada de qualguer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plênanentê os

requisitos de habilitaÇão.
ll16.posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamênte

com a sua Equipê de epoio, confeiindo-as quanto à vêIidadê ê cumprimento das exigências
constantes no -instrumênto convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentaÇão

neles contidas.
11.7 , p!ossêguindo os trabalhos, o Pregoeilo analisará Ôs documentos ê as obselvaÇõês Porventula
formuladas pelos li.citantes, dando-lh;s ciência, em sêguida, da classi-ficação iniciat, indicando
a proposta de meno! preço e aquelas êm valores sucessivos e superiorês em até dez por cento'
rêlativamente à de menor vator; para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessárj-o,
poderá di\.ulgar o resulLado nuna nova reuniâo.
ir.g.ltao havãndo para cada item licitado pelo mênos três propostas nas condiÇôês acima definidas,
se!ão classifj-cadas as melhores propostas subsequêntes, até o náximo de três, quaisquer que

sejam os PrêÇos oferecidos.
rllg.nm sàguiaa, sêrá dado inlcio à etapa de apresentação dê lances verbais pêlos representante§
dosllcitantesj"nÍcialnenteclassificados,quedeverâoselfornuladosdeforma§ucessiva,em
vafores distintos e decrêscentês, a pa!tir do autor da proPo§ta de maior preÇo. Sêrão realizadas
tantas rodadas de lances vêlbais 

- quantas se fizêrem necêssárias. Esta etapa poderá ser

intelfompida, narcando-se uma nova s"-ssão púb1ica para continuidâdê dos trabalhos, a critério
do Pregoêiro.
11.10.Não seráo acêitos lances com val"orês irrlsólios, incompatÍvêis com o valor orÇado, e

devetáo set êfetuaclos em unldade monêtária nacional. À desistência em apresentar l-ance verbal,
quandocÔnvidadopeloPlegoelro,implicaránaexclusãodolicitanteapenasdaetapadêlances
verbais para o correspondente itêm cotado ê na maoutenção do último prêÇo aPlesentado' para

efeito dê classificâçâo final das propostas'
11.11.Decfarada êncerrada a etapa cornpetitiva e ordênadas às propostas, o PlêgoeirÔ exêminará a

acêj-tabilidadedapiimeiracfassificada,quaotoâoobjêtoevalor'decidindomotivadamentea



11.12.Sendo aceitáve1 a proposta de menor preÇo, será aberto o ênvelope contendo a documêntaÇâo
de habilitaÇão somente do licitante que a tiver forrmrlador para confilmação das suas condições
habilitatórias. Constatado o atendimento pfeno das exigências fixadas no instlumento
convocatório, o Iicitantê será declarado vencedor, sendo-fhe adjudicado o respectivo itêm,
objeto dêstê certanê, após o trênscurso da compêtente fase rêcu!sa1, quando for o caso.
11.13,Se a oferta náo for: aceitáveI ou se o licitante não atender as exigência habilitatôrias,
o pregoeito examlnará as ofertas subsequentes, na ordem dê cLassificação, vêrificando a sua
aceitabilidade ê procedendo à habilitação do proponente, e assim sucêssivamente, até a apuraÇão
de uma proposta que âtênda as dlsposições do instrumento convocatório'
11.1d.Dâ rêuniáo lavrar-se-á Ata ci rcunstanciada, na qual serãô registradas todâs as ocorrências
e que, ao finâ1, será âssinada pêIo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes plêsentes.
11.15,8Ín decorrência da Lei Complenentar 123l06, a comprovaÇão de regularidade fi§ca1 e

trabalhista das nicroempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efêito de

assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microênpre§as e empresâs de pequeno poltê, poI ocasião da participaÇáo nesta
IicitaÇâo, dêverâo aprêsentar toda a documêntaÇão exigida para comprovaçâo de regularidade
fiscal e trabalhista, deDt!ê os documentos enumerados ne§te iostrumênto para êfeito de

Habilitação e integrantes do envelope DocumentaÇão, mesno que esta apresente atguma rêstriçâo;
11.15.2.Havendo alguma rêst!j-Ção na comprovâÇão da rêgulaxidadê fiscal ê trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inlclal correspondelá ao momento em que

o li;itante fôr declarado vencêdor, prorrogáveis por iguat periodo, a critério do ORC, para a

rêgularização da documentaÇão, pagamento ôu parcelamênto do débito. e êmissào da eventuaig
certidões negativas ou positivas com efeito de certidáo negativa;
11,1S.3.A nã;-regularizaÇão da documêntaÇáo, no prazo acima previsto, implicará decadência dô

direito à contrataÇào, sem prejuízo das sanções previstas no Àrt. 81, da Lei 8.666193, §êndo

facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificaÇão, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitaÇão.
11.16.Os docrmentos apresentados pelos licitantes no credenciamento e os elemêntos constantes
dos envelopes Proposta de PleÇos e DocumentaÇão que forêm abertos, sel:ão retidos pelo Plegoeilo
e anexados aos autos do Plocesso' No mesmo contexto, o envê1ope Documentação, ainda lacrado, do

licitantê dêsclassificado ou quê não loqrou êxito oa etapa compêtitiva que náo for letirado pol
sêu representante legal no pr;zo de 60 (sêssênta) dias consecutivos da data dê homofogaÇão do

presênte certame, será sumariamêntê destruldo.

12.O.DO CRIúRTO DE ACATTÀBTI,IDÀDE DÉ PREÇOS

12.1.Bavendo proposta ou lance vêncedor com valor Pala o respectivo item relacionadÔ no Anexo I
- Terrno dê Refêrência - EspecificaÇões, na coluna código:
12.1.1,Com indicios que conduzam a uma presunção !êfativa de inexequibilidade, pelo critério
dêfinido no Axt. 48, II, da Lei 8.666/93, em ta1 situaÇâo, náo sendo possívêt a inediata
confirmaÇão, poderá se! dada ao licitante a oportunidadê de demonstrar a sua êxequibilidade.
sendo-1he facultado o prazo dê 03 (três) dias úteis para complovar a vi"abilidade dos plêÇos,

conforme parâmetlos do mesmo Alt' 48, 11, §ob pena de de§cons j-de ração do item'
12.2.Saliànta-sê que tais ocorrências não dêsclassificam automaticamentê a proposta, quando fo!
o caso, apenas o item corresPondênte'

13.0.DOg RECt R90S
13.1'Dêclaradoovencedor,qualgue!licitantepodêrámanifestarimediataemÔtivadamenteâ
intenÇão de recorrer, observa;do-;e o disposto no Alt. 4o, Inciso xvrrr, da Lei 10'520'/02'
13.2.o acolhimento do recurso importará a invalidaÇâo apenas do§ atos insuscetiveis de

aproveitamento.
13.3.À falta de manifestação iÍrediata e motivada do licitante inportará a decadência do dlreito
de recurso ê a adjudicaÇáo do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vêncedor'
13.4,Decididos os recursos, a ;utoridade superior do oRC faxá a adjudicaÇão do objeto da

flcitaÇão ao proponente vencedor.
13.5.O recursà sãrá dirigido à autorj-dadê superlor do oRc, por intelmédio do Pregoeiro, devêndo

sêr protocolizado o original, nos ho!ários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas,

excl;sivêmente no sêguinte endereÇo: Av' Presidentê 'Toâo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'

14. O.DÀ IIOD,TOLOGÀÇÁO E ÀDJlrDrcÀÇÃo
14.1.concluídoafasêcomPêtj'tiva,ordenadaàspropostasaprêsentadas,analisadaadocumentaÇào
de habilitação e observados os recursos porventura intêrpostos na forma da legislação vj.gente,
oPregoêiroemitirarê1atórioconclusivodostrabâlhosdesênvo].vidosnoceltame,lemetêodo-oa
autorídade s.perior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processoi necessários
à AdjudicaÇão e HomoloqaÇão da respectiva licitaÇão, quando for o caso'
14.2.À autoridade superiol do oRô poderá, no entanto, tendo em vista semprê a dêfêsa dos

interesses do ORC, díscordar e delxar de homol-ogar, tôta1 ôu parcialmentê, o resultado
aprêsentâdo pelo Prêgoeiro, levogar ou consideral nula a LicitaÇão' dêsde que apresente a dêvida

fundarnentaçao êxigida pela legislaçao vigêntê, resguardados os dirêitos dos Iicitantês'

15.0.DO CONIRÀTO
ii.i.Àpo" a homologaÇão pela autoridade supe.ior do oRC, o adjudicatário será convocado para'

dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecuiivos da data de recebimênto da notificaÇão, assinar
o re§pectivo contrato, quando for o caso, êlabolado êm conformidade com as nodalj-dades permitidas
pe1ar,eia.666/93,podêndoomeamÔsofrêralteIaçÕesnostêrmosdefiDidospelarefelidanorma'



15.2,Nâo atendendo à convocação pala assinar o contlato. e ocorrêndo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante pêrder:á todos os dixeitos quê porventura tênha obtido como

vencedor da l icitaÇâo.
15,3.É pernitido ao ORC, no caso do licitante vencêdor não conparecer para assinatura do contrato
no prazo e condiÇões estabelecidos, convocar os Iicitantes remanescentes, na ordem de
classificação ê sucessivamente, para fazê-l-o em iguâl prazo do licitantê vêncedor.
15.4.O contrato que evêntualmentê venha a sêr assinâdo pelo licitantê vêncêdor, poderá ser
alterado com a dêvida justificativa. unilateralnente pelo Contratante ou por ãcordo êntrê as
partes, nos câsos previstos no Art, 65 e será rêscindido, de pleno dirêito, conforme o disposto
nos Arts, '7'7, 18 e ?9, todos da Lei 8.666,/93; e realizado na forma de folnêcimento parcelada.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôês contratuais, os acréscihos orl

supres§ôês que sê fizelem nas conpras, até o le§pectivo limite fixado no Art. 65, § 1' da Lei
A.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão podêrá exceder o limite êstabelecido, sa.Ivo as suprêssões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.O.DÀS SÀlrçõES ÀDMrNÍ STR ÀTrIrÀS
16.1.Quen, convocado dentro do prazo dê validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregat ou aprêsentar documentaÇão falsa êxigida para o certame, ensejar o

tetardamênto da exêcuÇão de seu objêto, não mantivêr a proposta, falhar ou fraudal nô exêcuçào
do contrato, comportar-se de modo inídôneo, dectarar informaÇões falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à anpla defesa, ficará impedido de licitar ê contlatar com a união, Estados,
ói"t.ito Eederal ou Municlpios e, sêrá dêscrêdenciado do sistema de Cadastrâmênto Unificado de

Fornecedores SICAE do Governo Federal e dê sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrlto
Fedêral ou Municípios, peto prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas plevistas
nêste Edital e das demais cominações legais.
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrj.gaÇões assu:nidas e plêceitos legais, sujeitará
o contratado, qarantidà a prévia defesa, às sêguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,
rla Lei 8.666193: a - advertência; b - multa de mola de 0,5t (zero vllgula cinco por cento)
aplicada sobrê o valor do contrato por dia dê atraso na entrêga, no inicio ou na execuÇão do

oLi.to o.a contratado; c - multa dê 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexêcuÇão
toial ou parcial do contrato; d - s imultanearnente, quafquer das penalidâdes cabiveis
fundâÍ\êntadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70,52A/02.
15.3.Sê o valo! da multa ou iodenização dêvida não for rêcolhido no prêzo de 15 (quinze) dias
apósacomunicaçáoaocontratado.seráautonaticamentedescontadodaprimeiraparcelado
pug"..r]to a que o Cootratado vier a fâzer ju§, acrêscido de juros moratÓrios de 1t (um por

cento) ao mês, ou, quândo for o caso, cobrado iudicialmênte'
16.4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades plevistas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao coniratado, ê publicado na j.mprensa oficlal, excluídas as pênalidadês de advertênciâ ê multa
de mora quando fot o caso/ constàndo o fundamênto 1ê9a1 da puniÇão, informando ainda que o fato
sêrá reglstrado e publicado no cadâstro correspondente'

17.0.DÀ COI.{PROVÀÇÃO DE EXECUçÃO E RECEBTUENTO DO OB,rErO

17.1.Exêcutada a presênte contratação e observadas as condiÇões
pactuadas, os procedimentos e prazos para rêceber o seu obieto
taso, à disposiçôes dos Arts. ?3 a ?6, da Lel 8'666,/93-

de
pê1o

adimptemênto das obiigaÇões
ORC obedecerâo, cooformê o

18. O.DO PAGÀ}'ENÍO
1B'l.opagamentoserárealizadomediantêplocessoregulareemob§êIvânciaàsnornase
procêdim;n-tos adotados pelo oRC, da seguinte manêira: Pâla ocorrer no prazo dê trintâ dias'
contados do perÍodo de adimplemento.
1g,2.0 dêserobolso náxino ao perlodo, nâo será superior ao valor do lespectivo adimplemento, dê

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

disponibilidade de lecursos financeiro§.
18.ã,Nenhun valor será paqo ao contratado enquanto pendente de liquidaçâo quatquer obrigaÇâo

financêila que thê for imposta, en1 virtudê de penalidade ou inadinplência, a qual poderá ser

compênsadaconopaganentopendente,sêmqueissogerêdireltoaacréscimodequalquernatureza'
fA.4.Iios casos dá eventuaii atlasos de pagamento nos termos dêste instrumento, e desde que o

Contratado não tênhâ concorrido dê alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão

financêira. dêvida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

efetivo pagamento da pârcela. Os encargos moratórios devj-dos em razáo do atraso no pagamento

serao calcúlados con utilizaÇáo da seguinte fórnuIa: EM = N r VP ' I' onde: EM = encargos

moratórios; N : núrnelo dê dia; êntre a àata prevista para o pagamento e a do efêtivo pagamentoi

vP: valor da parcela a ser paga; e I: índice dê compensaÇão financeira' assim apurado: I =

(Tx + 1OO) + 3;5, sendo lx = pàlcentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úLtimos doze mesês ou' na

sua falta, um novo lndice adotádo pelo Govêrno Eêdelal que o substitua Na hj-pótêsê do referido
índiceêStabê]ecidopalaacompensaÇãofinanceiravênhaase!êxtintooudêqualquerformanão
possa mai-s sêr utilizado, selã adotado, em substj-tuição, o que viêr a §er detêrminado pê14

Iegislação entâo em vigor.

19. O. DO REÀ"USTà}IENTO
19.1-.os preÇos contratados são fixos e irrêaiustáveis no plazo dê um ano'

ig,z,o.rri.o-ao prazo de vigência do contrâto e mediante solicitação do contratado, os preços

páa".ão "or.". 
ieaiuste apó-s o intêrregno dê um ano, na mesma proporÇáo da variaÇâo verificada

no 1pcÀ-IBGE acrxnulado, tOmAndO-Sê pOr base o mês de apresentaçâo da respectiva proposta,
excfusivamente para as obrigaÇões iniciadas e concluldas apôs a ocorrência da anualidade'



19.3.Nos reajuste§ subsequentês ao prineiro, o interlegno mlnimo de u]Il ano será contado a partir
dos êfeitos financeiros do úItino r:eajustê'
19.4.No caso de atlaso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratântê pagará ao
Contratado a importãncia calculada pêIa ú1tirfla variação conhecida, liquidando a diferença
corrêspondente táo logo sêja divulgado o índice definitivo, fica o Contratado obrigado a

apresentar memólia de cálculo referente ao reajustamento de preÇos do valof rêmanesÇente, semple
que este ocorrer.
i9.S.Nus aferiÇões finais, o lndice utilizado para reajuste será, obligatoriamente, o dêfinitivo.
19,6.Caso o indice estabefecido paxa reâjustamento venha a sêr extinto ou de qualque. formâ nâo
possa mai-s ser uti.lizado, será adotado, erô substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
legislação entâo em vigor '
19:?,Na ausência de previsão 1êgal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo indice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor rêmane§cêntê, por meio dê termo aditivo'
19.8.o reajuste poderá ser realizado por apostilamêoto.

20. O.DÀg DTSPOSÍçõES CEB"ATS

20.1.Náo será devida aos proponentes pela elaboração e/ou aprêsêntaÇão de documentaÇâo relativa
ao cêrtame, qualquêr tipo dê indenizaÇão.
20.2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que ciedenciada por plocuraÇáo 1êga1, podêrá leplêsentar mai§

de uma Licitante.
20,3.À presentê licitaÇáo somênte poderá vir a ser revogada por razões dê interêssê público
dêcorrentê de fato supelveniente devidamentê complovado. ou anulada no todo ou em parte, por

itegalidade, de ofíció ou por provocação de telceiros, nediante parece! escrito e devidamente
fundamentado.
2O.4.Caso as datas previstas para a realizaÇão dos eventos da presentê licitaÇâo seiam dêc1al:adas

fêriado e não havendo ratificação da convocaÇão, ficam transferidos automaticamente para o

primeirodiaútilsubsequente,nomêsmÔIocalehoraanteliormênteprêvistos.
ãO,S.O onC por cooveniência administrativa ou técnica, se resêlva no direito de paralisêr a

qualquer tempo a execuçâo da contratação, ciêntificando devidamentê o Contratado'
zo.g.oecai.a do dj-reito de impugnar pêrante o oRc nos termos do prêsênte iostrumento, aquele

que, tendo-o aceitado sem obieção, venha a aPlesentar, depois do julgamento' falhas ou

irregularidades que o viciaram hipótese en que tal comunicado não terá efêito dê recurso.
20,?.Nos valores aplesentados pelos Iicitantes, iá deverão estar incluÍdos os custos com

aquisj.ção de Ínaterial, náo-de-obia utilizada, impostos, encargos, frêtes e outros que venhaln a

incidir sobre os lespêctivo§ preços.
2o.8.AsdúvidassulgidasapósaapresentaÇãodaspropostaseoscasoSonissosnesteinstrrrmento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão do Plegoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superior do oRcl ern qualquer fase da licitaÇão, a plomoção dê ditigência
destinada a e§claaecer ou a conplêmentar a instruÇão do plocesso'
20.9.para dlrinir controvérsiai decorrentes deste certame, excluÍdo qualquêr outro, o foro
competente é o da Comalca dê Itabâiana.
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ESTÀDO DÀ
PREFEISURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO I - PREGÁO PRESENCIN, N" OOO22/2022

TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIEICÀÇÔES

1.0.DO OBJETO
l.l.Consti"tui obieto desta licitaÇão: CoNTRÀIÀÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ EoRNTCIMENTO DE MATERÍAIS DE

CONSTRUÇÃO PARÀ ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.

2.0.irusÍIFrcÀBwa
2.1.Considêrando as nêcessidadês do oRc, tem o presênte termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamênte, os procedimento§ necessários parâ viabilizar a contrataÇão êm te1â.
2.2.4s caracteiLsticas e especificaÇóes do objêto ora Iicitado são:

DI UNlDÀD'

L to colonial ra forro 6mt VÀRÀ

2 dor PVC 20x25
l dor soldável. de 20nm UND

âme 18 KG

5 ame galvanizado KG

6 amassa colante, saco c /2A Ac1 SC

1 arllas sa colânte, saco c 2 0 kg Ac2

8 ssa colante, saco c/24 Àc3 SCgama

9 r rebit e rande UND

I 0 rrebite UND

11 acia sanÍtária s UND

l2 áIde ão UND

Ioco ceramico La e0 30x0,07x0,20 UND

I4 sLa r0 30x1, 00x0,07 UND

15 .rta de borracha branca cano curto PÀR

16 ota de borlacha branca cano I PÀR

ta de borlacha ta PÀR

16
PAR

19 ata 19 M3

20 âÍa furâdej.ra 3/8 râ ferro OND

2L ara furâdeira 3/8 ra madeira UND

22 a furadeira 5/16 ra ferro UND

23 ra furadeira 5/16 Pa!a madeira UND

24 rocha ara caiação UND

ucha n" 10 nylon UND

ucha no 12 n lon UND26
ucha no 6 n lon UND2l

lon UND28
ucha no I 1on UND29

l0 adeado de 3 orLlrt
UND

QUÀN!1DÀDE
350

35
50
40
a0

150
300
150
350
350

35

35

5000
1500

100
100
100
150

50
10
10
10
10
30

2AO

100
100
1C0

200
2A

adêâdo de 4 onúI UND 2
31
32 adeado de 5 0min UND 2

UND 0
33 adeado de Iollnn

34 aixa d? a de 1.000 litros I]ND

ixa d?á 2 .000 litros UND
35 a

36 d? de 5,000 litros UND

ixa d?á de 500 litros UIiD
31 I
38 xa de descar 1e ta UND

xa Sinfonada 100x100x50 UND 1
39

0aL hidratado saco c/10 SC :
40

5
41 aL ara reboco 20 SC

amarâ de ar 3.25x8 carrinho de mao UND 3 5
42

aleta UND 1 2
43

2 6ra radrer UND 1
44 nal et a

DE 2OMM
UND

45
46 DE 2 5MM I

i

UND

UND 5q1 ro de mão refo
arro de mão UND 3 5

48
1 0

49
5

5C

13

7l

M3

v,



51 chapa de zrnco 100cm MT 140

52 rchapâ de zj.Dco 120cm MT 140

53 de zinco 80cn YT 140

54 :Chibanca tamanho 4, com cabo UND 10

55 ichuveiro ptástico UND 100

56 to saco c/50 SC 2800

51 una de ferro 3/8 l.lT

58 una de ferro 5/16 MT

59 cimento veneziano 30x30cm UND

60 unto sanitálio acoplado 3/6 litros UND

61 orda No 10 M:

i00
:00

35

35
100

62 C(
i'17

10
1

3
ô3
64

365 il UND

UND l66
35

UND 35

69 UND 35

3570
11 35

10012

75
'76 letrodo 6 /73 3 25

11 etrodo 70 /18 3,25
KG

l

KG 1A

?8 e! rodo ?0/ 18 4 nln KG

19 a!a forro 6mtp

80 ate lástico flexívef c/3ocn UND

81 ástico fLexlvef c,/ 4 0 crn ÚND

82 ada 2.0, com cabo UND

83 smalte sintético, alão c/3, 6 litros GL

81 tula de 1 !, UND

65 trrla de 3" UND

86 tula de 4? UND

8',1 a leve, com cabo UND

88 xtênsão efetlica de 10mt UND

lc
2AD

100
100

35
100

2C

2A

2A

14
,

89 teosão eletrica de smt UND a

90 chadura extêrna inox com trava UND 35

91 echadura Para Porta exter:na UND

echadura tâ interna LTND

93 tía 3/8
9S rro 4.2mm

rro 5/16 VÀÊÂ
95
96 VÀRÂ

91 rrofho médio UND

98 iosfalto ou si[Li1ar balcle c I BÀLDE

99
IJNDtà cr

100 ta veda losca 50rnt UND

ce com cabo UND101
forrâ de nadeira âra porlâs UND142

MT
103 forro

e sotdavel de 2 5lrdn UND
1 4 tr
105 lt soldavef de 50nun UND

danho ferro com cabo UND
106
101 danho lástico UND

108 aLvani zado íG

tho L 0 orun UND
109

UND
110 oêlho PVC 20mn

111 oelho PVC 4 omm
UND

de 7 5íur UND112 oel.ho
113 t ra banheiro em inox UND

ra banheiro em UND114 t
115 de sêrra starret UND

râ banheiro s coLuna UND
116
L11 i-xa de mâcteira n' 100 UND

ixa de madeira n' 60 UND
118

i,xa de madêira n . 80 UND
119

a ferro n.' 100 UND
124 par

ara ierro n,o 36 UND
121
722 ara ferlo n.o 50 UND

723 ra madeíta nô 120 UND

UNDl2s
ubri cante 300m1

UND
125

wa de borracha cano curto126
â de borracha cano 1 PAR

t21

80
80

'78, 4

'74, 4

140
140

35
35
80

80
L4

140
280ô

35
35
50

35
31, 5

100
100
100

70
l0

140
105
l0

2AA
80
80

t50
t0
70

150
150

70
160
1

rda N' I
orrente de fêlro
riofina com 1 Í,7
isco de colte inox 7

sco de colte inox ? 4\.
61 sco dê corte Parâ cerarnicâ UIi D

Disco de corte
sco de cortê arâ madeira
sco de Desbaste 7P UND

sco de Desbeste 4 r, UND

obradi 3\1 ia UND

13 adiça de chumbar UND

'11 ?5G

lêttodo 60/13 r, rá

MT

1KG



L28 PAR

129 :Luva dê pvc soldáve1 de 2 on'n UND

130 deira serrada em cai.blos MT

131 dei.!a serrada em linha 3x3 MT

I32 il.4adeira serrâdâ êm linha 3x4 Ml

i33 !a serradâ em linha 3x6 MT

ira se!!ada em ripa MT

35 ira seriada em tábua cle 0,30cm com MT

ssa acrÍlica, lata c/ 18

ssa láticâ ala remendo UND

138 ssa PVA, lata c/25 BALDE

139 tâIon galvanizado 6mt
140 t4T

141 UND

t42 dradâ UND

143 â fuso No 06 UND

144 afuso NÔ 07 UN]

145 ârafuso No 08 Jr'D

L46 arâfuso 10 UND

141 arafuso Nô 12 I UND

148 a!afuso ala vaso sanitário UND

t49 ia de cozinha c/ 1 00m UND

a inox 1.00x0,50 UND

Pia rÂox 1,20x0,50 UND

ia inox 1,40t0,50 UND

153 ia inox 1,50x0,50 UND

154 ia inox 1,60x0,50 UND

155 ia inox 1,80x0,50 UND

156 ia inox 2, 00x0 50 com 1 cuba UND

15? inox 2 0 0x 0 5 0 2 s UND

158 reta tatnanho 4, com cabo UND

159 / carrinho de mao refo UND

160 Politubes ou similar 17 UND

litubes ou simifar 1It LT161
talet de 3mt u:l)t62

ontalet dê 6mt UND163
orta madeira massâlanduba 0,60x2,10m UND

164
orta madeira nassaranduba 0,70x2,10m

.!'ND
165

orta madei!e massarandubâ 0,8 0x2, I0m UND166
161 rta mâdeira massar 0,90x2,10m UND

168 Polta madeira Prensada 0, 60x2, 10m UND

169 ta madeila rensada 0,70x2,10m UND

rta madeira rensada 0 80x2,10m UND
110
171 made p ada 0 90x2 1 0m UND

712 1 !, x 13 KGre
113 2\ax7A KG

3x8
(G

114 PT

115 cote c/1 PCT

/ carllnho de mao UND

o de arâme f do com 2 50m ROLO
111
7'18 I ã de t 1 r Pi t UND

2 3 pa intu UND
l'7 9 l l de

1o dê 1ã de carneiro c /9cm, UND
180
181 lador I i l a t 1 8 ti s LÀTÀ

182 er!a de sêrrar ferlo UND

utif;
183 frão

frão s UND
184

ilicone it'tcolo! 28 UND
185

ol,veote c 1litro LT
186

ol vent e a]ão c/5 litros GL
18?
188 de borracha /vaso sanitário UND

ra bacia sanitária UND
189 pe
190 sj.ntético 1,00 x 0,50n UND

UND
191 eta dê 3?

!92 PVC de 75mm
UND

Iha cêrâmica de 1' MILHEÍRO
193

MILHEIRO
794 elhâ Cerânica de 2

elha fibrocimento 1, 53x1, 10 smnr UND
195

UNDt96 e.l"hâ fibrocimento 1, 83x1,10 5mm

Lha fibroclmento 2, 13x1, 10 5Ã'.rn
UND

191
UND

198 fha fibrocimento 2,44x0, 50 4rlnl

l-ha fibrocimento 2, 44x1f 10 5mm UND
799

UND
2aa I h tl Ie 1 1 I 3x 1 0

Lh t 2 'I 4x0 UND
247

ac rí1i ca, lata c/18 litros LÀTÀ
202

ô1o I furos 19x19x9 UND
243

i I L lata c/ 18 litros LATA
244 ta a

134

136

i50
151
152

L16

16ol
140

2454
1? 5.

1?5.
175

2 454
300
140
l0

280
100

1050
:s

105
100
10c
100
100
:00

84
35
35

2l
2l
27
2l
21
14
14

14
35

35
l0
2t
21
35
35

35
35
35
35
35r

3s'
30
30.

30:
200

35
2A
35

35
35
70.

2A

100
100

70:

35
35
80
80
l0

140
35.

10
10

140
140
140
350
140

2A

2A
35

35000
80



246
241
208
209
27A
2l!
2t2
2t3
2t4
215
276
27',7

218
2i9
224
221
222
223
221
225
226
221
228
229
230
237
232

234
235
236

fitros LÀTA
UND

LATA
LÀTA
LÀTÀ

80
35
r0
l!
2A
l0

l5
35
_15

3J

1!0
100
::0

3-n

30
30
3!

lCC
140

35
35

35
40
4C

2-.
25
25

100
1nc

1A
100

35
35
l0
?0

Tintâ acri.Irca SB externa. pigmentada, lata c/18
Tln:a -smdI ê ',q:r
Tintã látêx externa AC, lata c/1€ lr:rcs
T1n!a 1átex ex!erna plgrnentada. âtà c/18 It
Trnta lárex externa S/B, lata c/18 iitros
Tinta látex interna, galão c/3,6 Iltros
Tintâ látex interna, Iata c/18 litros
Tinta lálex nobre c,/18 Iitros
Tinta para.demarcaÇão de tráfico, galáo
Tinta para demárcaÇão de tráfico, gaLão

Tlnta Spray 4 00ml
Torneirâ de netal l, para pia
Torner rd p-ásrlca pdrd Iavd-óI i

Torneira plásticâ para Pia
lrellcâ :erro 4 .2nür. c/ 6MT

Trincha de 1k
Trincha de 2lr"
Tri.cha de 2?

Trir,chà ce 3?

Tubo para caixa de descarga
Tubo pvc de 100mm c/6m
Tubo pvc de 15CmÍ c/6n
Trbo pvc de 25mm c/6Ín soidável
Tubo pvc de 32Ír.1 c/6n soldáve]
Tubo pvc de 4 Om,n c/6m
Tubo pwc dê 50m'r. c/6m
Tubo pvc de 5 oinm c/6m soldávei
Tubo pvc de 60Ím c/6n soldável
Tubo pvc de 7 5m'n c/6n
Tubo pvc soldáve} de 2 onLn c/6m
vaLvuLa para pia de pIás!ico
Vassourão tiPo reforÇado
vêda calha incol-or 2809
vêdacit ou síni1ar, balde c/18
Vedjá ou srmilar, balde c/18k9
verniz incolor 0,91t neutro

18 Litros
3,6 fitros

GL
LÀTÀ

GL

GL

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

VÀRA

UND

UND

UND

UND

BALDE
BALDE

UND

UND

231

239
240

.t -

kg

24! verniz incolor 3,6Lt neu tro

3. O.OBRTGÀÇõES DO CONTB,ÀTÀDO

3.l,ResponsabiIizar-sê por todos os ônus ê obrigaÇões concernentes à fegislação fiscaL, civil,
tributá;ia e trabalhi§ta, ben como por todas as dêspesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fotnecedores ou telceiros êm razão da execuÇáo do objêto contlatado.
3.2.Substituir, arcaltdo com as despesas decorrentês, o§ materiais ou serviÇos que aplesentarêm
alteraÇôes, dêterioraÇões, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepante§ às exigência§
do instrr.mento dê ajuste pactuado, ainda que constatados apó§ o recebimênto ê/ou pagamento.

3.3,Náo transferi! a outrem, no todo ou êm partê, o objêto da contratação, salvo mediante prévia
e expxessa autorizaÇâo do Contratante.
3.4.üanter, duraote a vigência do contrato ou outros instrumentos hábêis, em coÍnpat ibi f idade

comasobligaÇÕêsassumidas.todasascondiÇõesdehabilitaÇáoequalificaÇâoexigidasno
respectivo piocesso licitatório, apresentando ao contratante os documentos oêcessários, sempre

quê solicitado.
3.5.Eniti!NotaEiscalcollespondenteàsedeoufi.lia]daêmpre§aqueapresentouadocumentaÇão
na fasê de habiLltaçáo.
3'6.ExecutartodasasobrigaÇõesassumidascomobservâncíaâme1hÔItécnicavigênte,ênquadrando-
sêr rigorosahentê, dentrá dos Preceitos legais, normas e especificaÇões técnicas
correspondentes .

.O.DO CRIúRIO DE ÀCEIIÀBII,TDÀDE DE PREÇOS

.l.Havendopropostaoulancevencedorcomvalolparaorespêctivoitemrêlacionadoacima,na
oluna código:
.1.1,con indlcios que conduzan a uma presunÇão rêlativa de inexequibilidade' pelo critério
efinido no Àrt. 48r II, da Lêi 8.666/93, em tal situaÇâo, não sêndo possLveL a imêdiata
onfirmaÇáo, poderá ser dada ao licitante a oportunidadê de dêmonstrar a sua êxequibilidade'
êndo.lhefacultâdooprazode03(três)diasúteispalacomprovalaviabi]idadedosprêÇos,
onforme parâmetros do mêsmo À!t. 48, 11, sob pena dê desconsideraÇáo do itêm'
.2.sa1iênta.seguetaisocorrênciasnâodesclassificamaulomaticamentêapropostâ,quandofor
caso, apenas o iten correspondente.

,3.os lances verbais serâo efetuados em unidadê monêtária nacional'

{
4

c
4

d
c
s
c
4

o
4

côrrespondente,
desdê que sej a

5.0. }ODEIô DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte intêgrante deste Termo de Referência o modêIo dê proposta de prêços
podendô o licitante âpresentar a suâ proposta no próprio modelo fornecido'
àevidamente preenchido, conforme faculta o instrumê!'lto convocatório - Anêxo 01

:
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ESTÀDO DÀ
PREEEÍTI'RÀ MUNÍCIPÀI, DE MOGEIRO
corfissÃo PERMÀNENTE DE LrCrrÀÇÀO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REFERÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N" OOO22 /2022

PROPOSTÀ

REE": PREêÃO PRESE}ICTÀL NO OOO22/2022

oBJETo: coNÍRATAÇÃo DB EMPRESA PARÀ EORNEC]MENTO DE MÀTERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARÀ ÀTENDER AS

DEI.IANDAS DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE :

Prezados Senhores.

Nos termos da licitaÇão em eplglafe, apresentalnos proposta conforme abaixo:

CODIGO DI SCRIMINÀÇÀO r'ÍÀRcÀ/líoDEÍ,o UNIDÀDE QUÀNI:DÀDE I'NI!. PREÇO TOTÀI
350

1 Acabanento cof a forro pvc 6mt
35

2 tador PVc 20x25 VÀRA

ador soldáve1 de 2 onun UND

KG

KG

50
4CArame 18

Arame gafvanizâdo 50

SC 150
6 âmassa col,ante, saca c/2A Àc1

anassa colante saca c/20 kg Acz SC

SC

300
150

E

9

âmassa coLantê saco c/2 Àc3

rrebiLe UND 350

10 rebite UND 350

11 âcia sanitária s Ies UND 35

L2 alde ra constluçâo UND 35

13 loco Ceramico La e 0, 30x0 07x0 20 UND 500c

14 sLa ei 0,30x1 00x0, 07 UND 1500
PÀRI5 Bota de borracha branca caío curto

Bota de borrachâ branca cano longo PÀR 100T6
PAR 100

15C
L'1 Bota de borracha Pretâ
18

rita 19

PAR

M319
2A ara furadeira 3/8 a ferro UND 10

21 furadeira 3/B a madeira
ra furadeirâ 5/16 Para fe!ro
ra furadei!a 5/16 Pala madeira

UND 10

UND 1022
UND 1023
UND 3024 râ caia

10 n UND 20025
UND 10026 n" 12 lon

2t ucha n: 6n lcn UND 100

28 hanofn lon UND 100
2 0

2C

2A

29 Bucha no I nyfon UND

30 adeado de 3 ollun

do de 4 omn

adeado de 50mm

deâdo de 7

d?á de 1.000 Litros

UND

UND31
UND 2A

2A
32

UND33
UND 5

31
UND35 xa d?á de 2.000 litlos

36 aixâ d?á de 5.000 litros UND

31 d ?água dê 5 0 0 1i UND 15

38 aixa de descar
ixa sinfonada 100x100x50

UND 80

UND 70

300
50

39
40 I hidratado saco c/74 sc

râ rêboco 20
ràdear3 25x8 carrinho de mao

leta a cinta

SC

UND
41

3542
4Z UND t26A

UND t26A44 analetâ Para radier
45 P DE 2OMM UND 35

PÀRÀIBÀ



46 CÀP DE 25MM UND 35

41 Carro dê não reforÇado UND 50

4A Carlo de mão simPlês UND 35

49 Cascalinho M3 105

50 Ceramica para piso 1750

51 dê zinco 100cn
de zi.nco 120cm
de o 80cn

MT 140

52 MT 140

53 MT 140

54 ibanca tamanho 4. com cabo UND 10

55 ástico UND 1

to saco c/ 50 k sc 284

una dê ferro 3/8 MT 10

oluna de ferro 5/16 MT 10

cimênto veneziano 30x3ocn UND 3

unto sanitário lâdo 3/6 litros UND 35

orda No 10 YI
100orda No I IlT

rrente de ferlo MT l0
rioli,na con 1LT LT 33

sco de corte inox l UND 35

Disco de corte inox I]N T] 35

56
51
58
59
60

61

62
63
6A

65

66
UND 3561 Drsco de corte para celamlca

Disco de corte par a ferro 3568 UND

isco de corte
isco de Desbaste

UND 35

35UND

,1 I sco de Desbêste 4 !, UND l5
l2 adiÇa 3 L UND 100

t3 radi a de chu[üar UND 35

'74 repox 75G UND 80

etrodo 60/13 I I KG ?0

16 etlodo 60 / 1.3 3,25 KG l0
l1 etrodo l0l18 3,25 (G 70

KG 70

2AC
78 Eletlodo 70l18 4 rm

emenda Para fo!!o pvc 6nt19
UND 10c8C ástico fletlvef c/3octl

81 fástlco flexlvel c/4ocm UND 100

82 2 ,0, com cabo UND l5
83 te siotético, galáo c/3,6 Iitros GL 100

84 tul.a de 1 I UND 2C

85 átula dê 3" UND 2A

86 spátula de 4? UND 2A

8l st a 1eve, com cabo UND 14

88 são ê1etlica de 1omt UND

589 xtensão elêtricâ de 5mt UND

90 chadura externâ inox com trava UND 35

91 Eechadura olta externa UND 80

fechadura orta.interna UND 80

93 Eerro 3/8 18,4

94 Ferro 4.2mm 18,4

9-. rxo 5 /76 140
140

9',l rrolho nédio UND 35

98 osfalto ou similar balde c/18 BÀLDE 35

99 Eitâ clepe UND 80

80100 ita vêda rosca 5 0mt UND

UND101 ice com cabo 74

742 forra de nadelra ra UND 140

103 2800

104 frange soldavel de 25nm UND 35
35105 soldavel de 5 oÍunrange UND

106 nho ferro com cabo UND 50

107 ástico UND 35

108 alvanizado (G 31, 5

109 oe tho vc 10 0mÍ1 UND 100

110 oelho PVC 2omm UND 100

111 oelho PVC 4oruIl UN'D 100

\12 oefho pvc de Isrím UND 70

113 it a banheiro em inox UND 70

114 t arâ banheiro eln astico UND 140
105

115 amina de sêrrâ starret UND

116 tório ara banheiro s coluna UND 70

xa de madeira n 100 UND 2AA111
118 xa de madêira no 60 UND 80

119 ixa de madeila n' I UND 80

1 0 ixa râ felro À. o 100 UND 150
,0UND127 ra ferro n.o 36

a ferlo n.' 50 UND '74
!22

69
1A

92

96



123 ra madeira n' 120 UND 150

724 UND 150

125 rificante 0nt UND 1A

126 uva de borlacha canô curto ?ÀR 160

t2'7 rrvâ de borracha cano fon PÀR 160

128 PÀR 160

uva de soldável de 2 orin UND 140

ira serrada em caibros 2 450

ira serrada em linha 3x3 MT 1?5

ira ser.ada em linha 3x4 MT i15
ira serrada êm linha 3x6 MT 115

ira selrada em r !lT 245C

deira serrâda em tábua de 0,30cm com MT 30

âcrÍ-I i ca, Lata c/ 18 k LÀT 14

ática para remêôdo UND
'7

ssa PVÀ, lata c 25 kg BÀLDE 2Ê

talon gâlvanizado 6rnt l0
105

á com bico UND 3

ada UND 105

129
130
131
t32
i33

136
131
138
139
140
141
t42

100
100
100

143 .l
i44

alafuso NÔ 06
arafuso NÕ 07

Parafuso No 0

Parafuso NÔ 10

UIiD
UND

UND

UND
745

100146
UND 100141 Palafuso No 12

i48 arafuS0 a vaso sânitário UND 84

149 / t, 0m UND 35

150 ia inox 1, 00x0 50 UND 35

151 ià inox 1,20x0,50 UND 21

L52 ia inox 1,40x0,50 UND 2l
153 a inox 1 50x0, 50 UND 2).

154 ia lnox 1,60x0 50 UND 27

155 ia irox 1,80x0,50 ÚND 2t

156 Pia inox 2,00t0,50 com l cuba UND 14

157 Pia rnox 2,00x0,50 com 2 cubas UND 14

156 icarêta tâmanho 4, com cabo
l 2 8 rinho de êfo Çado

olitubes ou simrlâr 179

UND 14

UND 35159
UND

i-T

35160
r61 olitubes ou sim.iLar 1lt l0
L62 talet de 3mt

talet dê 6mt

UND 27

UND 21163
164 Porta madeira nassalanduba 0, 60x2, 10n UND 35

165 Poata madeira massaranduba 0,70x2,10m UND 35

t66 rta madeira massarandüba 0x2, 10m UND 35

t6'7 tâ madeiiâ massâraoduba 0, 90x2, 10m UND l5
168 ta macleira prensada 0 , 10m UND 35

UND 35
35

169 rensadâ 0,70x2,10m
UND110 ortsa Ínadei ra Prensada a, 80x2 10m

1l1 Porta madeira prensada 0,90x2 10m UND 35

l'7 2 Pr 1 I x 13 KG 3C

r73 2 !, x 10 íG 30

l?4 3xB (G 30

PCT 200115 Rejunte pacote c /rkg
UND 35

7"7 6 / carrinho de mao
ROLO 2a711 o de arame f ado com 250m

t l8 lo de 1ã dê carneiro c/15 cm, Par UND 35

UND 35L']9 Rolo de 1ã de
pintura

cârneiro c/23cm, Pala

UND

I,ÀTÀ

35Io de Iã de carneiro c/9cm, la pintur
l0
2A

selador acrifico, Iata c/18 litros
ra dê serrar ferro

frão Ic
L]ND

UND 100

f rão
cone incolol 280

ôfvente c 1litro
afão c/5 litros

U}iD 100
I,]ND

LT

]C
35

GL 35

UND 8Cde bo cha /vaso sânitálio
a baciâ sanítária UND 8C

sintético 1,00 x 0 50m UND l0
etâ de 3? UI] D 140

PVC de I5mm UND 35
10
10

efha cerânica de 1'
efha Cerâmica de 2'

MI LHEIRO
MILHEIRO

elha fibrociúento 1 53x1.,10 5Ír,rn UND 14

rhã fiblocimento r,83x1,10 5mn UND 140

134
135

ha fibrocinento 2 13x1, 10 5mm 140

18C
181
Le2
183
i81
185
18 6

188
189
190
191
792
r93
194
195
196
L97



UND 350i"brocimento 2, 44x0, 50 4nr-n198 Telha f
UND 1401199 .Telha fibrocinento 2,44x1,10 snnn

UND 202Aa Telha transparente leitosa 1,83x1,10
2AUNDitosa 2,44x0, 502A7 Tefha transpalente 1ê

LÀTÀ 35lata c/ 18 litros202 Textura acrllica,
35000UNDTijo]o I fulos 19x19x9203

l,ATA 80Tinta acrÍ1lca para piso, fata c/18 Litros204
1,ÀTA I 0205 T

l-

inta acrllica sB externa piqlentada,
ata c/18 litros

UND 35

LATÀ '74
246
241

inta esnaltê 0,9 lt
intâ 1átex êxterna Aci lata c/18 fitros

210
LATÀ271
LATA

IDexterna piqmentada, ata c/L

intà 1átex in a]ão c/3, 6 fitros

LATA

LATÀ 2C

lc
t0
3:

inta látex
t

intâ 1átêx interna, Iata c/18 litros

intâ látex externâ S/B, tata c/18 lit

GL
_L

3GL

6.Litros
inta para demarcaçào de tráfico, qa]ã

inta para demalcaÇão dê tráfico. ga1ã
inta tex nobre c/1"8 litros

213

214
18 litros

UNDnta 4 00m1215
UND

8C

35ra pia2t6 ornêira de mêtaI I
UND 100Iástica211 !a lavatór1o
UND 100Iástica218 a

UND 350279 rêLica ferlo 4.2run c,/ 6MT
30UNDincha de 1 !,224
30UNDrncha de 2 rr"221
30UNDrincha de222 2
JUNDrincha de 3?223

UND 100224 opara caixa de desca
VÀRÀ 140225 pvc de 100tull c 6m

UND 35de 150Fm c/6n226
VARA 35221 lubo pvc de 2 5Íun c/6ms

35228 ubo pvc de 32rnm c/6m soldável
4!ubo pvc de 40Ím c/6m229

VARÀ 40ubo pvc de 50mm c/6m230
25de 50Ím c/6m soldável31
25UNDde 60mm c/6n sofdável232 Tubo pvc

100soldável de 20mn c/6m
dê Isrun c/6t!233

234
UND 100ia de ásticoalvufa235

1aUNDrefor236 assourão ti
UND 100

BALDE 35edacit ou similar balde c/18
231
238

eda calha incolo! 280

BÀLDE 35á ou similar, baldê c/18kq239 vedj
UND l091t neutrorniz incol.or 0244

?0ÚND,61t neutrorniz incolor241

208

209

2t2

VALÔR TOTÀL DA PROPOSTA - RS

PRAZO - Itêm 5.0:
PÀGAMENTO - Iten 18.0:
VALIDADE DA PRÔPOSTÀ - ITETN 8.0:

de de

Responsáve I

CNPJ



ÀNEXO II PREGÃO PRESENCI AT. N" OOO22/2O22

MODELOS DE DECLARAÇÔES

REF.: PREGÁO PRESENCÍAL NO OOO22/2022
PRDEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEÍRO

ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀT DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICÍTÀÇÀO

FOLHÀ O 1/02

aceitar todas as cláusulas do
nele êstipuLadas.

PROPONENTE
CNPJ

2.0 - DECLARACÃO de §uperveniência de fato inpêditivo no que diz xespeito a participaÇão na

l-lcitaÇão,

confolme exigência contida na Leí 8'666/93, Art' 32' §2o' o pxoponente acina quarificado' declara
não haver, aié a presente data, fato impeditj-vo no que diz respeito à habil itação/pa!ticipaÇão
na presente licitáção, nâo sê encontranáo em concordata ou e§tado fâlimentar, estando ciênte da

obrigatoriedade de inforrÂar ocorrências posteriores, Rêssarta, ainda, náo estar sofrêndo
penaÍidade dê declaraÇâo de idoneidade no ànlcito da administraÇão Fêderat, Estadual, Municipal
àu do Distrito federal, arcando civl1 ê c!iminalmente pê1a presênte afirmaçáo'

3.0 - DECLÀRÀÇÃO de Submêter-se a todas as c1áusu1a5 e condiÇÕes do colrêspondênte instrumento
convocatôrio.

o proponente acima qualificado declara ter conhêcimênto e

respectivo instrurento convocatórlo e submetêr-se as condiÇóes

Local e Data.

NOME,/AS SlNATURÀ/CARGO
Representante fegal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECIÂRÃÇÕES DEVERÃO SER ELABORÀDAS EM PÀPEL TIMBRÃDO DO LICITÀNTE. OUÀNDO FOR O CASO

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprinento do disposto no Art. 7o, lnciso xxxlII, da cP - AIt. 2'7, Tnciso
V, da Lei 8.666/93.

oploponentêacimaqualificado,sobpênasdaLeieemacatamêntoaodispostonoAlt.loinciso
xxiffi aa constltuiÇão 1'ederal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não pÔssuir êm seu

quadlodepessoal,funcionáriosnenorêsdedezoitoanosentrabalhonoturno,perigosoou
insalubre q nêm menoles de dezesseis anos, em qualquêr trabalho; podêndo êxistir menorês, a

partix de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz na forma da legistação vigente'



FOLHA 02 /A2

PROPONENTE r

CNPJ:

Local e Data

NOME /ASS INATÍRA/CÀRGO
Rêpresentantê legal do ploponentê

OBSERVAÇÃO:
ÀS DECLARÂÇÔES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CASO'

REF.: PREGÂ.O PRESENCIAL N" AOO22/2A22
PREFEITURÃ MUNICIPAL DE MOGEIRO

4.0 - DECLARAÇÃo de elaboração independente de proposta.

(identlficação completâ do representaDtê do licitante), como rêprêsentante devidamentê
constituído dê (identlficação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consôrcio), para fins do disposto no item 7'5.1. do Editat do Pregão Piêsenciâl no

ooo22/2022, declara, sob as penas da 1ei, êm especiaL o atl. 299 do código Penal Brasileiro,
que :

a) a proposta apresentada para participar do Pregão presêncj-a1 A' 00A22/2022 foi elaborada dê

manei;a independente pê1o licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou en parte,
direta o indiretameote, informado, discutido ou rêcebido de quafque' outro partici'Pante potencial
ou de fato do Pregáo Presencial 1" Ooo22/2022t por qualque! meio ou por qualquer pessoa'

b) a intenÇão de aprêsentar a proposta elaborada para participax do Pregão Presenciâ1 no

OOOZ2/2A22 não foi infornada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou

de fato do Pregáo Presencial t\" OOO22/2022, por qualque! neio ou po! qualque! pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
out; participantê potencial ou de fato do Piegáo Prêsencial n" aa022/2022 quanto a participar
ou não da referida licitação;

d)queoconteúdodaplopostaapresentadapalaparticipardoPregãoPreaência.In"00022/2022
não será, no tocto ou em parte, àireta ou indiretamente, coÍLunicado ou discutido com qualquer
outro participantê potencial ou de fato do Prêgão Prêsêncial n" aoo22/2022 antes da adjudicaÇão
do objêto da rêferida licitaÇão;

e) quê o conteúdo dâ ploposta aprêsêntada para palticipaÇáo do Plegáo PrêseDcial Do 00022/2022

não foi, no todo ou em partê, direta ou indiletamente, discutldo ou recebido de quafquer
integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro aotes da abertula oficial das propostas; e

f)quee§táplenamentecientedoteo!edaextensãodestadeÇlaraÇáoequedeténplenospoderes
e infornaçÕes Para fiíÉ-14.



ESTÀDO DÀ
PRE FE ITI'R"À MT]NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO

Àr{Exo rÍr - pRrcÀo PBESENCTAT No ooo22/2022

T,{ODEIOS DA DECI.ARÀÇÃO DE REGULARIDADE - HABILTTAÇÃO

REE.: PREGÃO PRESENCIAI N" AOO22/2022
PREEEÍTURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃO DE R_EGULARIDÀDE para habilitaÇão prevj.§to no Art. 4o, Inci§o vII, da Lei
10 .520/02 ,

o proponente aclma qualificado, declara, em conformidade com o dispo§to no AIt. 4o, Inciso vII,
da Lê1 10.520,/02, que está apto a cumpiir plenanênte todos os lequisitos de habilitaÇáo êxigidos
no rêspectivo instlumênto convocatório que rege o certame acima indicado'

Local e Data.

NÔME /ASS INÀTURÀ/CÀRGO
Rêpresentante 1egal do proponente.

OBSERVÀÇÃO I

A DECIARÀÇÀO DEVERÁ SER EI,ÀBORÀDA EM PÀPEL TÍMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO.

PÀBÀIBÀ



t ir
-'

IffiTI

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREEEÍTIJRA MUNICIPÀI DE MOGEIRO

cor'rrssÀo PERMÀNENTE oe r,rcrrlçÀo

ÀIrExo w - pnreÃo pREsENcrÀr N" ooo22/2022

MfNUTA DO CONTRÀTO

pnscÃo pRrssNc:N. 8o ooo22/2o22
PROCESSO ADMINISTRÀTÍVO N" PP OOO22/2A22

col[IRÀÍO No: ..../,..-CPL

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURÀ MUNIC]PAL DE

MOGEIRO E ., PAAÀ EORNECIMENTO CONTORMB DISCRIMINADO NESTE

TNSTRUMENTO NA EORI',IA ABA]XO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitula Municipal de Mogeilo - Àv.
Prêsidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08.866.501/0001--67, neste ato
representada pelo prefeito Antonio José Ferrej-ra, Brasileiro, Softeiro, Empresario, residente e

domiciliado na sitio Pintado de cina, 138 - Area Rural- - Mogêiro - PB, cPE n' 840.199.644-91,
Carteira dê fdentidade n" 3360118 SSPPA, doravantê sinplesmênte CONTRÀfANTE, e do outro lado

. ., CNP,, n" . '. . . . .. ., neste ato representado
por .... resj-dente e doniciliado Dâ ..'.,
CPE no . Carteirâ de ldentidâde
as partes contratantes assinar o presente
seguintes i

n" . . . ., doravantê simplesnentê CONTRATADo, dêcidiram
contrato, o qual se regerá pelas c1áusulas e condiÇôes

cr.ÁusulÂ pRr ErRÀ - Dos E'oNDÀl'lENtos:
Este contrato decorre da licitaÇáo môdalidade Prêgão Presência:. r,o 00022/2022, processada nos

têrmos da Lêi Eederal n. 10.520, de 1? de Julho dê 2002 e subs idialiamente a Lei Eederal no

8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14 de Dezenblo de 2006; Decreto
Municipal n. 016, dê 10 de Novembro de 2006; e ]êgisLaÇáo pêrtinente, consideradas as alteraçÕes
posteriores das refelidas normas.

CIÁUSULÀ SEGT'IOÀ - DO OB.TETO:

o ple§ente contrato tem por objeto: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESA PARÀ FORNBCIMENTO DE MÀTERIÀIS DE

CONSTRUÇÁO PARÀ ATENDER ÀS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.

O fornecimento dêverá §êr executado rigolosamente de
instrr.mento, proposta aplesêntada, especificàções
licitaÇâo modalidade Prêgâo Prêsencia\ D" 0AA22/2022
esses que ficam fazendo paltes inteqr:antes do prêsente
será realizado na foma Parcelada.

cúusuIÀ rERcEÍRÀ - Do ,roR E PREços:
O valor total destê contrato. a basê do prêÇo proposto, é de RS

acordo com as condiÇões expressas nestê
técnicas correspôndêntes, processo de
e instruÇões do Contratante, documentos
contrato, independente de transcriÇâo; e

crÁusulÀ QuÀRTA - DO REÀ.lUSfÀ}lENto Eu sENrÍDo EgrRrÍo:
Os prêÇos contratados são fixos e irreajustáveis no plazo de um ano'
Dentro do pr:azo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇáo do contratado, os preços poderão

sofrer realuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇáo vêrificada no IPCA-

IBGE acrmulado, tomando-se por base o mês dê aPresentaÇão da le§pectiva proposta, exclusivamêote
para as obriqaÇôes iniciadas e coocluídas após â ocorrência dâ anualidade'
Nos reajustes subsequêntes ao primêiro, o intêIregno mínimo dê um ano será contado a paltil dos

êfêitos financeiros do úttimo .eaiuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇá; do indice dê leajustamento, o Contratantê pagará ao Contratado
ê importância calculadâ pê1a última variaÇão coohecida, liquidando a diferença corlêspondente
tao iogo seja dívulgado o lndice defi-nitivo. Eica o Cont!atado ob!igado a apresental mêmória de

cáfculà referente ao reajustamento de prêços do valor rêmaDescente, sêmpre que estê ocorre!.
Nas aferiÇÕês finais, o Índj-ce utifizado para Ieajuste será, obrigatoliamente, o definitivo.
ca§o o lndicê estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa

mais sê! utilizado, será aiotado, em substituição, o quê viêr ê sêr detêrmi-nado pel-a 1êgisl-aÇão

êntão em vigôI.
t.laausênciadeprevisãolegalquantoaoÍndicesubstituto,a§partese].êgerâonovolndicê
oficj-a1, pa!a leaiustamênto ào preÇo do valor remanêscente, por mêio de têrmo aditivo'
o reajustê podê!á sêr realizado por apostilamento'



clÁusuÍ,A QUI!{TÀ . DÀ DoTAÇÃo:
As despesas correrão por conta da seg'uinte dotação, constante do or:Çamento wigente:
Recursos Própriôs dô Município de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 358/202! 02.010-GABINETE DO PREEEITO
O2.O2O_SEC.DE ADMINISTRÀCAO E PLANEJÀMENTO O2.O3O-SEC.DE EDUCÀCÀO, CUI,TURAI ESP. LÀZER E TURISMO
O2.O4O-SEC. MUNICIPÀL DE SAUDE / FMS O2.O5O_SEC.DE ACAO SOCIAL / FMÀS O2.O6O SEC DE ÍND.
CÔM. COMPRÀS E TRÀNSPORTES 02.O7O SEC.ÀGRIC.,MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU 02.O8O-SEC.DE INDUST.
CoMERCTO E INrRÀ ESTRUTURÂ 02.140 SECRETARTA DE ErNANÇAS 3.3.90.30.00.00 M]\TERIÀL DE CONSUMO

CLÁUSUÍ,À SEXÍA - DO PÀGA}iENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regufar e em observância às normas e procedimentos
adotados pefo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do período de adimplemento.

clÁUsu,À sÉEIr.Â - Do PRAzo E DÀ vIcÊNcIÀ:
O prazo máximo de entrega dô objêto orê contratado/ quê admitê prorrogaÇâo nas condiçôes e
hipótêses previstas no Art, 57, S 1'. da Lei 8.666/93, êstá abaixo indicado e será considerado
dâ êmissão do Pêdido de Comprê:
a - Entrega: 5 (cinco) dias.
À vigência do prêsêntê contrato será determinadai até o final do êxetcicio finênceiro de 2422,
considerada da data dê sua assinatura.

CÍÁUSuIÀ OÍTÀITÀ - DÀS OBRTGÀÇõES DO COIITR,ATÀ}ITE I

a - Efetuar o pagamento rêlativo ao fornecimento efetivamêntê rêalizâdo, dê acordo com as
respectivas cláusufas do presente contrato;
b - Proporcional ao Contratado todos os mêios necêssários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre quâIquêr irrêgularidade encontlada quanto à quafidade de produto
fornecido, exercendo a nais ampfa e completa fj-scalizaÇâo. o que não exime o contratado de suas
rêsponsabj 1i dades conLratuais e legais;
d - Designar reprêsentantes com atribuições de Gestoi e Elscal dêste contrato, nos têrmos da
norma vigênte. especiafmente para acompanhar ê fiscalizar a sua execuÇão, respêct ivêmente,
permitida a contrataÇão de terceir:oa para assistência e subsídio dê informaÇõês pertinentes â

essas êtiibuiÇôes.

CLI{UST,LÀ NONÀ - DÀS OBRTGÀçõES DO CONTRATÀDO:

a - Exêcutar devidamente o fornecimento desciito na Cláusu1a correspondente do presente contrato,
dêntro dos melhores parâmetros de qualidadê estabelecidos para o ramo dê atividade relacionada
ao objeto contratuaf, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à legislação fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquer
título, perantê seus fornecêdorês ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contr:atado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execrlção do contrato,
quê o representê integralmente êm todos os seus atos;
d - pêrmitir e facili-tar a fiscalização do Contratante devendo prêstar os informês ê

êsclêrec imêncos so.Lr ci Lados;
ê - Será rêsponsáve1 pelos danos causados diretamenle ao Contratante ou a têrceiros, decorrêntes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamênto pelo órgâo interessado;
f - Não cêder, transfêrir ou subcontratar, no todo ou êm partê, o objeto deste instllmento, sem

o conhecimento e a devida autorlzaÇão expressa do Contratante;
9 - Manter, dutânte a vigênciâ do contratô, êm compatibilidade com as obriqaçõês assumidas,
todas as condições de habilitaÇão e qualificaçáo exigidâs no rêspectivô procêsso Licitatório,
apresentando ao Contratante os documêntos necessários, sempre que solicitado.

cúusuLÀ DÉcDrÀ - DÀ ÀrrERÀÇÀo E REscrsÃo:
Este contrato poderá sêr alterado com a devida justiflcativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo êntre as parles, nos casos previstos no Art. 65 e sêrá rêscindido, dê pleno
direito, confomê o disposto nos Àrts. 'l'l , 78 ê 79, todos dâ Lêi 8.666/93.
O Contr:atado fica obrigado a aceitar, nas mesmas côndições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizêrem nas compras I até o rêspêctivo limite fixado no Ait. 65, § 1' da Lei
8.666/93. Nenhun acréscimo ou supressão poderá exceder o linite estabefecido, safvo as suprêssões
resultantês de acordo celebrado entre os contratantês.

CIÁUSUI,À DÉCIMA PRI!,EIBÀ - DO RECEBNíENTO:
Executadô ô presente côntrato e observadâs as condiÇÔês de adimplemênto das obrigaÇôes
os procedimêntos e prazos para receber o seu objeto pêlo Contratantê obedecerão,
caso, às disposiçôes dos Arts. '13 a'76, da Lei 8.666193.

pactuadas,
conforme o

CLi|USUI,À DÉCIMÀ SEGÜIÍDÀ - DÀS PENALIDÀDES I

A recusa injusta em deixai de cumprir as obrigaÇões assumidas ê preceitos legais, sujeltará o

Contratado, garantida a préviê defesa, às seguintes pênalidades prêvistas nos Arts. B6 e 87, da
Lei 8.666/93: a advertência; b - multa dê mara de O75E (zero vírgula cinco por cento) aplicada
sobre o vêfor do contrato por dia de atraso na entrêga, no início ou na exêcuÇão do objêto ora
contratado; c - multa de 1Og ldez por cento) sobre o valor contratado pela inêxêcuÇão total ou
parcial do contrâto; d - §imultaneamentê. qualquer das penalidadês cabíveis fundamêntadas na
Lêi 8.666193 e na Lêi 10.520/02.



Se o valor da multa ou indenizaÇão devida nâo for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaçào
ao Contratado, será automaticalnente descontado da primeira parcela do pagaÍnento a que o
Contlatado vier a fazêr jus, acrêscido dê juros moratórios dê 18 (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnente.

cLÁUsu.À DÉCIMÀ IERCEIRÀ - DÀ COMPENSÀçÁO FÍNÀNCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrr.mento, ê desde que o Contratado
não tênha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá admitida a conpensaçâo finâncêira,
dêvida desde a data limite fixada para ô pagamento até a data corrêspondêntê êo êfêtivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto serão calculados com

utilizaÇão da seguinte fórmula: EM: N x VP x I, ondei EM: encargos moratórios; N = númêro dê
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP : vafor da parcela a

ser paga; e I = índice de compensaÇão financeira, assim apurado: I: (Tx + 100) + 365, sendo Tx
= percentual do TPCA-IBGE acumufado nos úftimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Govêrno Eederal quê o substitua. Na hipótese do referido índice êstabelecido para
a compensaÇáo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiçâo, o que vier a sêr determinado pela lêgisfâÇão então em vigor.

cLÁvsu,À DÉcrMÀ OUAR!À - Do FoRo:
para dirimir as questões decorrêntes deste contrato, as partes elegem o Folo da Comarca de
ltabaiana.

E, por estalêm de pleno acoido, foi lavrado o
assinado pelâs partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

prêsênte contrato en 02 (duas) vias, o qual va1

Mogêiro - PB,

PEÍ.O CONTRÀTANTÊ

de de

PEÍ,O CONTRATADO


