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qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
para conhecimento de quantos possam interessar que
público
torna
oRc,
denorinado sinplesuantê
pregoeiro
oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 10:30 horas
fará realizar através do
endereço acima lndicado, 1Ícltação na modalj-dade Pregão
no
2022
de
Agosto
de
do dia O9
presencial n" 00030/2022, típo menor preÇo, e o forneci-mento realizado na forma integral; tudo
de 17 de.Iulho de
de acordo com este i-nstrumento e em observância a Lei Eederal no 10.520,l,ei
Complementar no
1993;
de
Junho
27
de
de
8.666,
ZOO2 e subsidj-ariamente a Lei Eederal n"
de 2006' e
Novembro
de
10
de
no
016,
Municipal
Decreto
2006;
de
Dezembro
14
de
723, de
conforme
normasi
referidas
das
posteriores
alterações
legislação pertinente, consideradas as
para:
melhor
a
obter
Proposta
obletivando
definidos,
seguir
a
procedimentos
e
os critérios
EAZEM
PACIENTES
DE
OUE
TRANSPORTE
O
PARÀ
VEÍCULO
DE
CONTRATAÇÃO DE ÊMPRESA PARA AQUISiÇÃO
O órgão Realizador do Certame acima

PREEEITURA MUNICIPAL DE
TRATAMENTo DE SAUDE FoRÀ Do MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDÀDES DA
ABAIXO'
ESTABELECIDAS
E
QUANTIDADES
MoGEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO

OBJETO

PARA AQUISTÇÃO
1.1.Consritui objero da presente liciração: coNrRÀrAÇÃO DE EMPRESA
?l-Yl1!',lo
PARA ATENDER AS
DO
MUNICIPIO'
FORA
SAUDE
DE
TRATAMENTO
FAZEM
PACÍENTES
QUE
PARA O TRANSPORTE DE
E QUANTIDADES
NECESsIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, CONEORME ESPECIFICAÇÕES
ESTABELECIDAS ABAIXO.
1.2,As especificações do objeto ora Ij-citado, encontram-se devidamente detafhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
convocatóIio'
1.3.A contrataÇão acima desCrita, que será processada nos termos deste instrumento
quando for o caso'
que
acompanham,
o
compl-ementares
informações
e
técnicas
especificações
da devida efLtlvação de compra para suprir demanda especlfica lustlfica-se: pel-a necessidadeAQUISIÇÃO
DE VEÍCULO PARÀ O TRANSPORTE DE PACIENTES OUE FAZEM

óOr'rrnareÇÃO DE EMPRESA PARA
DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE
TRÀTAMENTo DE sAUDE FoRA Do MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES
ABAIXO
-, considerada oportuna e
MOGEIR6, CONEORME ESpECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS
pela necessidade de

imprescindível, bem como rel-evante medida de interesse púbIico; e ainda,
visando à
desenvolvimento de ações continuadas para a promoÇão de atividades pertinentes'
e metas
diretrizes
as
programados,
observadas
objetivos
aos
relação
maximização dos recursos em
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas'
o tratamento diferenciado e
1.4.salienta-se que na referida contrataçã-o, não será concedido
nos termos das disposições
Porte,
si-mplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno
nas hipóteses dos
por
enquadrar-se
não
123/2006,
n"
ôomplementai
Lejcontidas no Art. 4?, da
no inciso
definida
cota
a
estabelecer
vj.áveL
incisos r e rr, do Art. 48, como também, não ser
previstas
situações
as
simultaneamente,
ou
isolada
presentes,
estarem
visto
III, do mesmo artigo,
assegurado
entanto,
no
Fica,
1ega1.
diploma
nos incisos Ir e III, do Art. 49, tOdos do referido
capitulo V,
a ME e Epp o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do
Seção I, da Lei no. 1.23/06,
Do EDrrÀÍ'.

r,OCÀrJ E DAEà E DA
de preços e a habilitaÇão para
2.1.os enveropes contendo a documentação relativa à proposta
até as 08:30 horas do
Pregoeiro
ao
entregues
sel
deverão
licitação,
desta
execução do objeto
Neste mesmo
instrumento'
preâmbufo
deste
do
dia 05 de Agosto de z\2z, no endereço constante
envelopes'
referidos
dos
para
abertura
púbfica
sessão
a
realj-zada
será
horário
e
1oca1, data
nos horários normais
2,2.rnform.,rções ou escfarecj-mentos sobre esta 1j-citação, serão prestados
horas' E-mai1:
l2tOO
as
08:00
das
expediente:
de
com.

rMPIrGrdÀçÁo

2.O.DO

Iicitacaomogelroguol
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2.3.Qual'querpessoa-cidadãooulicitante-poderásolicitaresclarec'*"i!:::.lt::i:::fX"."'
e dirigida ao Pre\erro'
impugnar o ato convocatório deste certame, se manifestada Por escrito
propostas'
das
para
recebimento
atZ óZ (dois) dias úteis antes da data fixada
\

\

2,4.Caberâ ao pregoeiro, auxifiado pelos setores responsáveis pefa elaboração deste ato
convocatórj-o e seus anexos, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
consj-derado da data em que foi devidamente recebido o pedido.
2.5.4 respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2.S.t,protocol-izando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no
segulnte endereço: Av, Presidente,foão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
3. O.DOS Er.EÀ{ENTOS PÀRA rJrcrrÀÇÃo

3.1.Aos partj-cipantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

I - TERMO DE REFERÊNCTA - ESPECIFICAÇÕES;
II - MODELOS DE DECLARÂÇÕES;
lII - MODELO DE DECLAR-AÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
IV - MINUTA DO CONTRATO.
3,2,A obtenção do Editaf poderá ser feita da seguinte forma:
3.2.7.Junto ao Pregoeiro: gratuj-tanente; e
3.2.2.pe1os sites: www,mogeiro,pb.gov.brllicitacoes; lrhlw.tce.pb.gov.br

3.1.1.ANEXO
3.1.2,ANEXO
3.1.3.ANEXO
3.1.4.ANEXO

4. O.DO SUPOREE I,EGAI.

2002 e
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10 .520, de 1'1 de Julhonode
!23, de 14
subsidiariamente a Lel federal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar pertinente,
de Dezembro de 2006,. Decreto Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação
conslderadas as alterações posteriores das referidas normas, que ficam fazendo partes integrantes
deste instrumento, independente de transcrj'ção'
s.O.DO

PRÀZO

E

DOTÀÇÃO

e as
5,1.O prazo máximo pu.u u execução do objeto ora li-citado, conforme suas características
abaixo
está
pela
8.666/93,
Lei
previstos
casos
nos
prorrogaÇão
que
admite
e
do
onc,
necessidades
indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de compra:
Entrega: 60 (sessenta) dias.
definidas no correspondente
5.2.o fornecimento será executado de acordo com as especi-ficaÇÕes
não estabelecer o
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo
'Iocat para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do oRC ou em
operacional'
uma das unj-dades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura
do exercicio
o
final
até
determinado:
será
contrato
correspondente
do
5.3.O prazo de vigência
financáiro de 2022, considerado da data de sua assinatura.
dotação:
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte
No Do TNSTRUMENTo
Recursos próprios do Municipio de Mogeiro: coNVÊNro - No Do cADAsrRo 22-80507-9
oool/2022 LEr MUNrcrpAL 3sa/2021 02.04O-sEc. MUNTcTPAL DE SAUDE ,/ El'ls 02040.]-0.122'0004'2920
MeNUTSNÇÃO DAS ATTVTDADES DA SECRETARTA DE SAÚDE

02040.10.301.1014.7032

-

AQUTS. DE VETCUTO

PAR'ê'

sEC'DESAUDEo2o4o.10.301,2oo.7.2042-MANUTDAsATIVIDADESDoFUNDoMUNICIPALDESAUDE
4.4.90.52. OO. OO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PÀRErCrPâção
r^,
- h----^^r-^
Pregoeiro dois
deverão entregar ao
6,1.os proponentes que desejarem participar deste certame
devidamente
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO,
de
requisi-tos
dos
cumprimento
de
declaração
respectiva
da
acompanhados
identifi-cados,
j-nstrumênto
convocatório.
neste
habilitação, nos termos defi-nidos
incl-usive as Microempresas'
6.2.4 participação neste certame é aberta a quaisquer interessados,vigente'
legislação
da
termos
nos
Equiparados,
Empresas de Pequeno Porte e
sob o regime falimentar, empresas
6,3,Não poderão participar os i;teressados que se encontrem
sido declarados inidôneos para
que
tenham
aqueles
país,
nem
no
estrangelras que não funcionem
a sançáo de suspensão
pública
cumprindo
que
estejam
ou
Licitar ou contratar com a Administração
ORC
o
com
contratar
'
do direito de licitar e
de Preços e Documentação via
6.4.Os licitantes que oeseiarem enviar seus envelopes Proposta
hábi-I ao endereÇo constante
tempo
em
remetê-l-os
deverão
AR
-,
Recebimento
postal - com Aviso àe
dopreâmbu}odesteinstrumento,aoscuidadosdoPregoeiro-ElavianoClebsonaraújo.Nãosendo
respêctivos envelopes não serão aceitos e
rigorosamente observadas as exigêncj-as deste item, osparticipação
no certame'
de
para
efeito
o licitante, portanto, desconsiderado
a
envelopes
dos
apenas
iunto ao Pregoeiro' sem
Lntrega
da
a
ocorrência
observada
6.5.euando
que
subentendido
púb1ica,
ficará
sessão
,ru-t""p"cti.va
permanência de representante credenciado
'à ticitante abdicou da fase de lances verbais '
'6,6.í vedada à participação em consórcio'
6.O.DAS COIÍDrçÕES DE

?.0.Dà REPRESENTàçÃo E DO CREDENCTÀ}{EIIIo
junto ao Pregoeiro' quando for o caso'
7.1,O licitante deverá se apresentar, para credenciamento
a partj-cipar deste procedimento
que
o
credenciam
através de um representantá, com os documentos
lances verbais' cada licitante
e
ofertas
de
para
formulação
poderes
com
inclusive
licitatório,
intervir nas fases do certame
a
admitido
único
que
o
será
credenciará apenas um representante
por outro devidamente
posteriormente
substituído
ser
podendo
instrumento,
neste
prevista
na forma
credenciado '
documentos l
.t
.2.para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes
da empresa na forma da Lei,
constitutivo
instrumento
o
legai:
representante
i,Z.L.Tratando-se do
qual
estejam express
no
competente,
no
órgão
quando for o caso, devidamente registrado
\""
lnvesti-dura;
ta1
de
decorrência
em
obrigações
assumir
e
direitos
para
exercer
poderes

\

1.2,2,ÍraLando-se de procurador: a procuraÇão por instrumento púb1ico ou particular da qual
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar
declaraçôes, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constltuição da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuraÇão
seja particular deverá ser reconhecidr a fima em cartório do respectivo aigmatário.
7.2.3.O representante 1ega1 e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto,
7.3.Estes documentos deverão ser entreguês ao Pregoeiro - antes do início da sessão púbIica em original, por qualguer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro
ou membro da EquiPe de APoio'
j .4 .A não apresentação ou ainda a incorreção j-nsanáveI de qual-guer dos documentos de
credenci-amento impedirá a participação atlva do representante do lieitante no presente certame.
Esta ocorrênci-a não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a
manifestar-se nas correspondentes fases do processo l-icitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários
à particlpaÇão no certame, desde que apresentados na forma deflnida neste instrumento.
7.5,No momento de abertura da sessão púbIica, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentação:

?.5.1.Dec]aração de El-aboração Independente de Proposta - Anexo II.
1.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisi-tos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III; e
7.5.3.ComprovaÇão de que o ficitante se enquadra nos termos do Art. 3" da Leí 723/06, se for o
porte e recebendo, portanto'
caso, u"ardo cánsiderádo micr6empresa ou empresa de pequeno pela
legislação vigente, Tal
tratamento diferenciado e sinpiificando na forma definida
segulntes documentos, a
qualquer
um
dos
de
da
apresentação
através
feita
poderá
ser
comprovação
profissional da área
por
assinada
formalmente
critério do 1j-citante: a) declaração e*pr"."u
junta
pela
comercial da sede
emitida
simplificada
cerLidão
b)
habilitado;
contábil, devidamente
.do 1icitante ou equivalente, na forma da legisJ-ação pertinente. A ausência da referida declaraÇão
enquadramento na forma da
ou certj.dão simplificada, apenas neste caso para comprovação do
licitante, apenas perderá,
do
p.ra
inabilitação
legislaÇão vigente, não é suticiente motivo
" diferenciado e simplificado dispensado a ME
tratamento
ao
direito
o
presente
certame,
o
durante
ou EPP, previstos na Lei 123/062
43, § 3o, da Lei 8'666/93'
?.5.3.1,O Pregoeiro poderá promover diligência, na forna do Art. considerado
microempresa ou
direito,
de
fato
e
de
é,
licitante
o
destinada a esclarecLr r"
empresa de pequeno porte'
Proposta de Preços e DocumentaÇão forem enviados vi-a postal' a
7. 6.Quando os
dentro do envelope
"nrr"]op".
documentaÇão relacionàu no. itens 7.5.!, 1.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada
Proposta de PreÇos.
8.0.D4 PROPOSTÀ DE PREÇOS
8.1.4 proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo
seguintes indicaçÕes no anverso:
PREEEITURA MUNICIPA], DE MOGE]RO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO

o

N..

as

OOO3O/2022

E CNPJ DO PROPONENTE

ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS

deverá conter os seguintes elementos:

g.2. proposta elaborada em consonância com as especificaÇÕes constantes deste instrumento e seus
for o caso' assinada por seu
elementos - l\nexo I -, em papel timbrado da empresa, quando
marca e/ou modelo e
discriminação'
item
cotado:
correspondente
no
representante legal, contendo
expressos em
totaf
e
unitário
valores
e
caracterÍsticas se necessário, quantidade

outras

algarJ-smos.

Indicação
8.3.Será cotado um único preÇo para cada item, com a utilj-zação de duas casas decimais'
critéríos:
seguintes
os
observando-se
coireção
a
em contrário está sujeitá
8.3.1. Falta de dígitos: serão acrescidos zetosi
5' todo o excesso será
8.3.2.Excesso de tlÍgitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que
para
mais e os demais itens
anteri-or
digito
do
suprimido, caso contrário haverá o arredondu*"nlo
suPrimidos'
excedentes
g.4.A quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser inferior a 100* da
- Anexo I. Disposição em contrário
estimativa detafhada no correspondente Termo de Referência
item será desconsiderado'
respectivo
o
apenas
ploposta
a
não desclassifica automaticamente
g.5.A proposta deverá ser redigida em 1íngua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
folhas rubrj"cadas e a úl-tima
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrel-inhas' Suas
da Proposta em algarismos'
total
valor
do
datada e assinada pelo responsáveI, com indicação:
validade que não poderá
sua
pagamento,
da
de
condiÇões
das
execução,
ou
entrega
dos prazos de
que o licitante julgar
pêrtinentes
observações
e
informações
ser inferior a 60 dias, e outras
necessárias

'
8.6.Existindo discrepância entre o pre ço unitário e o valor total, resultado da multiplicação
a\
do preço unitário pela quantidade, o Pr eço unitário Prevalecerá
o ou
mesmo P
um
preços
unitários
de
rgência
Para
dive
que
havendo
8.7.Eica estabelecido
serviço, prevalecerá o de menor valor

i/

8.8.No caso de alteraÇão necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrente exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na rnultipli-cação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
8.9.4 não indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão, das condiÇões de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do
ato convocatórj-o e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta.
8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamente preenchido.
8.11,O participante indicará a origem dos produtos ofertados, A eventual falta da referlda
indicação não desclassificará o licitante.
8.12.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste instrumento.
B,13,Fj.ca facultado ao licitante a apresentação da proposta também em midia, ou seja, em CD ou
PENDRIVE.

9. O.DÀ EÀBrr,r8ÀÇãO

9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados
via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes i-ndicações no anverso:
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO
- PREGÃO PRESENCIAL
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,J DO PROPONENTE
DOCUMENTAÇÃO

O ENVELOPE

DoCUMENTAÇÃO

NO

em

01

(uma)

00030 / 2022

deverá conter os seguintes el-emêntos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:

g.2.t.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.
9,2,2.prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, refativo à sede do
'licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eteição de seus administradores. InscriÇão do ato constitutivo, no caso de socledades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio. Decreto de autorizaÇáo, em se tratando de empresa
ou soci-edade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcj.onamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa individual. Estas exigências não se aplicam ao licitante que,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos termos
do presente instrumento convocatório, a referida documentação sollcitada neste subj-tem.
9,2.4.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do últlmo exercicio social, já exlgiveis e
apresentados na forma da Iei, com indicação das páginas correspondêntes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercJ-al competente,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha real-izado o fechamento do seu
primeiro ano de exj-stência no prazo legal, poderá apresentar o BalaÇo de Àbertura assinado por
profissi-onal habilitado e devidamente registrado na junta comercial competêntê.
b.Z.S.Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Negati-va de Débitos Relativos aos
Tributos Eederais e à Dívida Ativa da União.
9.2.6.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da lei'
S.2.Z.Comprovação de regularidade relativa ao Eundo de Garantia por Tempo de Serviço - EGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regutarj-dade fornecj-da pela Caixa Econômica Federal.
g-.2.g.prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da
CánsolidaÇão das Lej-s do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
g.2,g.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 1o, Inciso XXXIII, da
Constituição Eederal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo
no que aiz respeito à participaÇão na licitaÇão,' e de submeter-se a todas as cl-áusulas e
condiÇões do presente instrumento convocatório, conforme mode1o - Anêxo If.
g.2.1-O.Certidão negativa de faIência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
g.Z,lt.ComprovaÇão de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhadà ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de
di-reito púbIico ou PrÍvado.
9.2.112.Alvará de lotalizaÇão e funcíonamento e/ou declaração da Prefeitura do locaf da sede da
Firma, informando que a mesma funciona no endereço mencionado nos documentos.
9.3.Os documentos de Habilitaçã o deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
pre cedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
proce sso de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legíve is, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinha s, dentro do prazo de val-i
encerrado s em envelope devidamente facrado e indevassável. Po r ser apenas uma formal
visa facili_tar os trabalhos, a ausência do referido índi-ce não inabilitará o licitante

que

9.4.A fal-ta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cÓpj-as devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio
ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora
do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for
obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereÇos eletrônicos correspondentes,
poderá ser utitizada, a critério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pel-o licitante,
quando

for o

caso.

10.O.DO CRIúRIO PÀRA

.'UI.GÀMENTO

das propostas para identificação de guais 1rão passar a fase de fances
neste
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidospara
o
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado
correspondente item.
10.2.Hávendo igualdade de valores entre duas ou maj-s propostas escritas, e após obedecido o
dlsposto no Art. 3o, s 2o, da Lei 8.666/93, a classificação inj-cia1 para a fase de lances
verbais, se fará através de sorteio.
1O.3.Na presente ]icitaÇão - fase de lances -r será assegurada como critério de desempate,
preferênãia de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
-, aquefas
10.4.para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de l-ancesporte
seiam
pequeno
de
e
empresas
pelas
microempresas
propostas
apresentadas
que
as
situações em
iguais ou até 05t (cinco por cento) superiores ao melhor preÇo.
proceder-se-á
10.5.Ocorrendo a situaçâo de empate - fase de l-ances - conforme acima defi-nida,
10.1.Na seteÇão inicial

da seguinte forma:
convocada para
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serádos
lances' sob
o
encerramento
após
(cinco)
minutos
apresentar nova proposta no máximo aá OS
preclusão
pena de
do item
10.s.2,Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequêno portê, nanaforma
situação de
as demais remanescentes que por ventura se enquadrem
:;;;;;;;;;-=áráo
"onrrocadas
na ordem de ctassificação, para exercício do mesmo direito;
definida,
'"*pãlã
pequeno
,10.5.3.No
"ârma
caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
sorteio
realizado
será
de
empate,
situação
como
estabel-Lcido
porte que se encontiem no intervalo
oferta'
melhor
poderá
aplesentar
que
primeiro
aquela
que
identifique
para
se
elas
entre
a situaÇão
10.6.Na hipótese de não-contrataÇão nos termos acima previstos, em que foi observada
êmpresa de pequeno porte, o
de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e vencedora
do certame'
objetã licitado será adjudicado em favor da proposta ori-ginalmente
acima definida, somente se aplicará
10.7.A situação de empate - fase de lances -, na formapor
microempresa ou empresa de pequeno
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
porte.
11.0.DÀ

ORDEI{ DOS
será observada uma toferância de
11.1.para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos
para recebimento dos envelopes'
prazo
o
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado
aceito.
nenhum outro será
o devido credenciamento
11,2.Declarada abeita à sessão púb1ica pelo Pregoeiro, será efetuado
de cada licitante'
representante
um
reunião
da
ativamente
participará
somente
dos i-nteressados,
que
interessar'
se
pessoa
qual-quer
por
podendo, no entanto, ser a!sistida
impedirá a efetivação
11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantesnanão
aceitação de todas
total
implica
certame
neste
participação
da reunião, sendo que, a simples
anexos
seus
e
'
as condições estabéIecidas neste Instrumento Convocatório
de documentação e/ou
11.4,Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação
na reunião destinada
apresentado
não
e
substituição dos envelopes ou de qualquer efemento ."igido
preços
de
propostas
'
ao recebimento das
Proposta de PreÇos e DocumentaÇão
11.5.O pregoeiro retebêrá de cada representante os envel-opes
de que cgmpre plenamente os
ciência
dando
envelopes,
dos
qualquei
de
e a declaração, separada
de habilitaÇão.
"requisitos
de Preços, rubrj-cará o seu conteúdo juntamente
ll.6,posteriormente abrirá os envelopes Propostas
à validade e cumprimento das exigências
quanto
,com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as
licitantes que examinem a documentaÇão
dos
soliãitará
e
convocatóri-o
constantes no instrumentt
neles contidas.
e as observações porventura
ll.T.prosseguindo OS trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos
iniciaf indicando
classificação
da
seguj-da,
em
cj-ência,
formuladas pelos Iicitantes, dando-Ihás
em até dez por cento'
superiores
e
sucessivos
valores
em
preço
aquelas
e
menor
de
a proposta
j-tem cotado. Entretanto, se assim julgar necessário'
relativamente à de menor valor, para cada
poderá divulgar o resultado numa nova reunj'ão '
propostas nas condições acima definidas,
11.g.Não havendo para cada item licitado pelo menos três
de três' quaisquer que
serão classificadas as melhore= p.opo"f"s subsequentes, até o máximo
sejam os PreÇos oferecidos.
11.9.Emseguida,serádadoinj.cioàetapadeapresentaçãodelancesverbaispelosrepresentantes
ser formulados de forma sucessiva' em
dos licitantes inicialmente classificados, que deverão
proposta
de maior preÇo. seráo realizadas
da
autor
partir
do
a
valores distintos e decrescêntes,
ser
necessárias
fizerem
se
' Esta etapa poderá
tantas rodadas de lances verbais quantas
critério
a
trabalhos,
dos
para
continuidade
pública
sessão
nova
uma
interrompida, marcando-se
do Pregoeiro'
e
11'10.NãoserãoaceitoslancescomValoresirr5-sórios,incompatíveiscomovaloror
1,
lance
apresentar
em
A
desistência
nacional
'
deverão ser efetuados em unidade monetária
TRABAÍ,SOS

quando convidado pefo Pregoeiro, implicará na exclusão do lici-tante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na manutenÇão do último prêço apresentado, para
efeito de classificação final das propostas.
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
LL,:..2.Sendo aceitável a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação somente do ficÍtante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habilj-tatórias. Constatado o atendj-mento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-Ihe adjudicado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitáveL ou se o ficitante não atender as exj-gência habilitatórj-as,
o pregoeiro examinará as ofertas subseguentes, na ordem de cl-assificaÇão, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuraÇão

de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.
LL.1,4.Oã reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeíro, sua Equj-pe de Apoio e licitantes Presentes'
fiscal e
tl,tS.nm decorrência da Lei óomplementar !23/06, a comprovaÇão de regularidade
de
para
efei-to
exigida
porte
será
somente
pequeno
de
e
empresas
trabalhista das microempresas
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedj-mento:
11. 15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da parti-cipação nesta
de regularidade
l-icitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação para
efeito de
instrumento
neste
enumerados
documentos
os
dentre
e
trabalhistá,
fiscaf
restrição;
alguma
que
apresente
esta
mesmo
HabilitaÇão e integrantes do envelope Documentação,
11.15.2,Havendo atluma restriÇão na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
que
assegurado o prazo ãe 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
para
a
do
ORC,
período,
a
critério
por
igual
prorrogáveis
vencedor,
for
declarado
o licitante
eventuais
das
emissão
e
débito,
parcelamento
do
pagamento
ou
regularização da documentação,
."itidõ"" negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implj-cará decadência do
sendo
direito à contratação, sem prejuÍzo das sanções previstas no Àrt' 81, da Lei 8.666/93,
para
assinatura
de
classificação,
na
ordem
remanescentes,
licitantes
facultado ao ORC convocar os
do contrato, ou revogar a licitação.
1l-.16.Os documentos ãpresentados pelos Licitantes no Credenciamento e os elementos constantes
dos envel-opes proposta de preços e Documentação que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
ainda lacrado, do
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Documentação,
for retirado por
que
não
competitiva
Iicitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa
homologaÇão do
de
data
da
(sessenta)
consecutivos
dias
prâzo
60
de
no
seu representante legal
presente certame, será sumariamente destruído'
12.O.DO CRIúRIO DE àCEIÍÀBII,IDÀDE DE

PREçOS

Anexo
l-2.1,Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado no
côdigo:
- Termo de Referência - EspecificaÇÕes, na col-una

I

pelo cri-tério
t2,t.l.Com indícios que cónduzam a uma presunção relativa de Ínexequibilidade,
possíve1
a imediata
não
sendo
situação,
tal
em
8.666i*,
Lei
definido no Art. 4g, tÍt da
confirmação, poderá ser dada ao licítante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
dos preços,
sendo-lhe facuftado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, ÍI, sob pena de desconsideraÇão do item'
quando for
12,2.Sa]-ienta-se que tais ocorrências não descl-assificam automaticamente a Proposta,
o caso, apenas o item correspondente'
13.0.DOS

RECUR§OS

e motivadamente a
13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata Lei
l0'520/02'
da
XVIII'
Inciso
4o,
intenÇão de recorrer, observando-se o disposto no Art'
de
insuscetíveis
atos
dos
apenas
invalidação
a
importarã
recurso
do
13.2.O acolhimento
aproveitamento.
L3.3.A falta de manifestação j.mediata e motivada do licitante lmportará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da ticitação pelo Pregoeiro ao vencedor'
da
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do oRC fará a adjudicação do objeto
licitaÇão ao proponente vencedor.
do Pregoeiro, devendo
13.5,o recurso será dirigido à autoridade superior do oRc, por intermédio08:00
as 12:00 horas,
das
de
expediente
normais
horários
nos
,"ã.-pl"1"."itzado o orj-óinal,
PB'
exclusivamente no segui-nie endereço: Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro 1{. O.DÀ EODíOr.OGAçãO E ÀD.rIrDrcAÇão
14.1.Concluído a fase competitiva, ordenada às pr opostas apresentadas, analisada a documentação
da legislação vi-gente,
de habilitaÇã o e observados os recursos porventur a interpostos na forma
certame, remetendo-o a
no
desenvolvidos
s
trabalho
dos
conclusivo
relatório
tira
emi
o Pregoeiro
processo, necessári-os
do
constitutivos
os
element
juntamente
os
com
autoridade suPe rior do oRC,
quando
o
caso
for
licitaÇão,
resp
ectiva
da
Homologação
e
AdjudicaÇão
à
sempre a defesa dos
l-4.2.A autoridade suPerior do ORC poderá, no entanto, tendo em vis ta
o resultado
ciafmente,
ou
total
homologar,
Par
interesses do ORC, discordar e deixa r de
que
a devida
apresente
desde
a
Licitação,
nuLa
iderar
cons
ou
revogar
Pregoeiro,
apresentado P eIo
licitantes
dos
direitos
os
resguardados
vigen
te,
fundamentaÇão exigida PeIa legislação
15.O.DO

CONERÀEO

v

15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, el-aborado em conformidade com as modalidades permitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela referj-da norma.
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vencedor da licitação.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem dê
classificaÇão e sucessj.vamente, para fazê-Io em igual prazo do Iicltante vencedor.
15.4.O contrato que eventua.l-mente venha a ser assinado pelo l-Ícitante vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partesf nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. i1, i8 e 79, todos da Lei 8,666/93; e reafizado na forma de fornecimento integral.
15.5.O Contratado fica obrigado a acej-tar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 10 da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo cefebrado entre os contratantes '
16. O.DÀS SAIIÇõES ÀDurNrsERÀtrr\ras

16.1.euem, convocado dentro do prazo de vafidade da sua proposta, não celebrar o contrato,
o
deixar de êntregar ou apresentar documentaÇão falsa exigida para o certame,naensejar
execução
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proPosta, falhar ou fraudar
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações faLsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará rmpedido de Ii-citar e contratar com a União, Estados,
unificado de
Distrito Eederal ou ttunicípios e, será descredencj-ado do sistema de cadastrâmento
Fornecedores sICAF do Goveino Eederal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Federal ou Municlpj-os, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações legais.
1,6.2.A recusa injusta em dej-xar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará
previstas nos Arts. 86 e 87,
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades
(zero
vírgula cinco por cento)
0,5t
de
g.666/í3:
mora
de
multa
b
a - advertência; da Lei
na execução do
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou pela
inexecução
valor
contratado
(dez
o
por
sobre
cento)
de
10?
mul-ta
o»i"to ora contratado; c tola1 ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabÍveís
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei ]-0.520/02'
dias
16.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recol-hido no prazo de 15 (quinze)
do
parcela
primeira
da
descontado
automaticamente
será
Contratado,
ao
após a comunicação
(urn
por
juros
l-t
de
moratórios
jus,
de
acrescido
pagamento a que o Contratado vier a fazer
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicial-mente'
16,4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
e multa
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de advertência
que
o fato
ainda
punição,
informando
da
legal
de mora quando for o caso, constando o fundamento
correspondente'
no
cadastro
publicado
e
será registrado
1?.0.DÀ COMPRO\rÀção DE EXECUÇÀO E RECEBTMENEO DO OBi',ErO
17.1.Executada a presente contratação e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigaçÕes
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo oRC obedecerão, conforme o
taso, à disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei B'666/93'
18.0.DO

PàGAl,ÍElrro

observância às nolmas e
18.1.O pagamento Será reali-zado mediante processo regular e em no
prazo de trlnta dias'
ocorrer
Para
maneira:
seguintã
pelo
da
ORC,
procedimentos adotados
contados do período de adimplemento '
adimplemento, de
1g.2.O desembofso máximo doperiodo, não será superior ao valor do respectivo
com a
conformidade
em
sempre
e
caso,
o
quando
for
acordo com o cronograma aprovado,
financeiros
recursos
de
'
disponibilidade
lj.quidação qualquer obrigação
1g.3.Nenhum valor será pago ao contratado enquanto pendente de
j-nadimplência, a qual poderá ser
ou
penalidade
de
virtude
em
imposta,
que
for
the
financeira
de qualquer natureza'
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo
e desde que o
instrumento,
deste
termos
nos
pagamento
de
atrasos
éventuais
de
1g.4.Nos casos
a compensação
admitida
será
para
o
atraso,
forma
alguma
contratado não tenha concorrido de
até a data correspondente ao
financeira, devida desde a data limits fixada para o pagamento
em razão do atraso no pagamento
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos
x VP x I, onde: EM = encargos
N
EM:
serão calcufados com util-ização da seguinte fórmula:
e a do efetivo pagamentoi
pagamento
para
o
prevista
a
àata
entre
dias
de
moratórios; N = número
assim apurado: r =
financeira,
comPensação
de
índice
vp = valor da parcela a ser paga; e r =
ou' na
(TX + 1OO) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úftimos doze meses
referido
do
Na
hipótese
que
substitua.
o
Federar
pero
Governo
sua farta, um novo índice adotado
extinto ou de qualquer forma não
Índj-ce estabelecido para a compensação financeira venha a ser
que
vier a ser determinado pela
o
substituição,
em
adotado,
será
possa mais ser util]-zado,
legi-slação então em vigor.
19. 0.DO REà,IrSIÀI!ÍENTO

19.1.Os PreÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano

\

19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verj-ficada
no IpCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
excLusivamente para as obrigaçÕes 1ni-ciadas e concl-uidas após a ocorrência da anualidade.
19.3,Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos fj.nanceiros do último reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a lmportância calculada pela ú1tima variação conhecida, lj-quidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitlvo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálcuIo referente ao reajustamento de preços do val-or remanescente, sempre
que este ocorrer.
l,9,5.Nas aferições fj-nais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatori-amente, o definitivo.
19,6.Caso o índice estabelecido para realustamento venha a ser extinto ou de gualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vler a ser determinado pela
legislaÇão então em vigor.
19,7.Na ausência de previsão lega1 quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
20. O.DÀS DTSPOSTçÕES

GERjATS

20.1,Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentaÇão relativa
ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2,Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração 1egal, poderá rePresentar mais
de uma Llcitante.
20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse púbIico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
j-Iegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante Parecer escrito e devidamente
fundamentado.

licitação sejam declaradas
feriado e não havéndo ratificação da convocação, flcam transferidos automaticamente para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo l-ocal e hora anteriormente previ-stos,
20.5.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execuÇão da contratação, cientificando devidamente o Contratado.
áO.O.Oecairá do direj-to de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
güer tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que taI comunicado não terá efeito de recurso.
custos com
20,?.Nos valores apresentados pelos licitantes, )â dêverão estar incluidos osque
venham a
e
outros
fretes
encargos,
impostos,
aguisição de materiàl, mão-de-obra utili-zada,
incidi-r sobre os respectivos preços :nrâ.Âô
nronost- e os casos oml-ss(cs neste instrumento,
2O.8.As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas
facultada ao mêsmo
ficarão única e excl-usivamente sujeltos a interpretaÇão do Pregoeiro, sendo
promoção
de diligência
a
licitação,
da
qualquer
fase
em
ORC,
ou a autoridade superior do
destinada a escfarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.9.para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.
20.4.Caso as datas previstas para a realj.zação dos eventos da presente

Mogeiro -

PB

2

de ,lul-ho de 2022.

soN

FLA

Pre

iro oficial

,ro

ESTÀDO DÀ
PREI.EITUTUA MT'NICIPÀ! DE MOGEIRO
COMISSÃO PER}4A}iIENTE DE I,ICTTÀÇÃO
ÀNEXO

I -

PRECÃO PRESENCIÀT

TERMO DE RETERÊNCIA

1.0.DO

-

NO OOO3O/2022

ESPECIFTCÀÇÕES

OBiTETO

coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O
objeto desta licitação:
DE PACIENTES QUE TAZEM TRÂTAMENTO DE SAUDE FORÂ DO MUNICIPIO, PARÀ ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO, CONFORME ESPECTEICAÇÕES E QUANTIDADES

1.1.Constirui

TRANSPORTE

ESTABELECIDAS ABAIXO.

2.O.WSTITICÀTI\A

2.l.Considerando as necessj-dades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir,
e adequadamente, os procedimentos necessárj-os para viabilizar a contratação em te1a.
2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são:
t,NIDÀ.DE

DI
COM SEGUINTES ESPECIF

1
1

técnica

IMÀS

KM

DE

NACIONÀL

COM

UND

LUGÀRES, TRÀÇÃO 4X2, 04 CILINDROS, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMÀ 163CV, TRÀ
RÍCAS E COM ÀR-CONDICINÀDO, CONEOMRE ANEXO

3. O.OBRTGÀçõES OO CO!{ERAÍADO

civiL,
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, qualquer
assumidos, a
tributárla e trabal-hista, bem como por todas as despesas e compromissosobjeto
contratado'
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do
serviços que apresentarem
3,2.Subslltuir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais oudiscrepantes
às exigências
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaj-squer irregularidades
do instrumento de aiuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento'
prévia
3.3.Não transferir á outrém, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
e expressa autorização do Contratante.
em compatibilidade
3.4.Manter, durante a vigênci-a do contrato ou outros instrumentos hábeis,
no
com as obrigaÇões assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi-das
sempre
necessários,
os
documentos
Contratante
ao
apresentando
processo
licitatório,
respectivo
que solicitado.
3,5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentaÇão
na fase de habj-1itação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a mefhor técnj-ca vigente, enquadrandosêr rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇões técnicas
correspondentes

.

4.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBII,IDÀDE DE

PREçOS

valor para o respectivo item reLacionado aci-ma' na
coluna código:
--:La-.
pelo critério
4,1.1.Com indicios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade,
imediata
a
possível
sendo
não
situação,
defi-nido no art. 48, Í7, da Lei 8.666/93, em ta1
de demonstrar a sua exequibilidade'
.ãr.,ii.^"çao, poderá ser dada ao ficitante a oportunidade
para
comprovar a vj-abilidade dos preços,
(três)
úteis
dias
sendo-lhe facultado o prazo de 03
do iteÍn'
pena
de
desconsideração
I1,
sob
48,
AIt.
mesmo
do
parâmetros
conforme
quando for
4.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta,
correspondente'
item
o
o caso, apenas
4.3.os ]ances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional'
4.1.Havendo proposta ou lance vencedor com

5.0.!,ODEÚO DÀ

PROPOSEÀ

de proposta de preços correspondente,
s,i.É p.rte integrante deste Termo de Referência onomodelo
próprio
modelo fornecido, desde que sela
proposta
a
sua
podendo o licitante apresentar
convocatório
- Anexo 01'
devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento
6. O, rNFoRtaÇôus coaBr,E}olwenss

- Teto Alto' Ar-condiclonado Duplo central com
0 km, de fabricação Nacional, ano 2022/2023
(j,ncluindo
o condutor), todos com cj"ntos de segurança;
+
lugares
1
controre de temperatura; 20
uma porta traseira de duas bandas e
veículo,
do
lateral
na
corrediça
uma
portas,
sendo
Quatro
AM/814 CD-R/R!Í, usB, MP3 e Bruetooth'
Rádio
pintura
Brancai
cor
na
sólida
duas portas dianteiras;
das portas; Àir Bag para motori'sla;
Etétrica
Trava
Vidros dianteiros com acionamento elétrico;
dos faróis; Motor' mÍhiroo
painel;
Reguiagem
no
manutenÇão
de
Indicação
traseiro;
Desembaçador

\

\\ \,
\ôi
x,

04 ciLindros em finha, a diesef, injeção eletrônica, cilindrada de 3.0, turbocooler, mÍnimo 170
a 3.500 rpm e torque de 400Nm de 1.250 a 3.000 rpm; Caixa de mudanças de - minimo 6 marchas
à frente sincronizadas e 1 à ré - acionamento manuali Proteção de motor e câmbio; ConfÍguração
- 4x2; Distância entre eixos mínimos 4.1O0mm; Direção hidráulica; Reservatórios de CombustÍvel
com capacidade de mÍnimo 90 litros; Suspensão díanteira com braços independentes amortecedores
telescópicos de duplo efeito e barra estabilizadora; Suspensão traseira com fej-xe de mofas
trapezoldais com amortecedores tefescópicos de duplo efeito e barra estabilizadora; Freio a
disco nas rodas dlanteiras e traseiras com acionamento hidrául-ico de duplo circuito, servo
assistido,. Ereio de estacionamento mecânico com atuação nas rodas trasej-ras; Freio ABS (Sistema
Antibloqueio de Ereios); Sistema Elétrico: O1 bateria de 72"1 e 110Ah; Pneus 195 / 75 R 16
(Radias, sem câmara); Rodagem Dupla no eixo traselroi
CV

RENATA CRISTINA SILVE]RA NEVES VASCONCELOS
SECRETÁRIA

il§ç

N
{ê"

ESTÀDO DÀ PÀR;ÀIBÀ
PREEEIÍTUFJA

MT'NICIPÀI DE }ÍOGEIRO

COMISSÀO PER}.áA}IE}iilTE DE I.ICITÀÇãO
ÀITEXO

01 ÀO TERMO DE REEIRÊNCIÀ -

PREGÃO PRESENCIAL

N"

PROPOSTÀ

OOO3O/2022

PROPOSTA
REF.:

N"

PREGÀO PRESENCIÀÍ.

OOO3O/2022

EMPRESA PARA AeursrÇÃo DE vEÍcuÍ,o PARÀ o TRANSPORTE DE PACTENTES QUE
FoRÀ Do MUNICIPIO, PARÀ ATENDER ÀS NECUSSTOADES DA PREEEITURA MUNICIPAL
DE
SAUDE
FAzEM TRÀTAMENTo
DE M6GEIRo, C6NFoRME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS ABAIXO.

oB,lETo: coNTRATÀÇÃo DE

PROPONENTE:

Prezados Senhores,
Nos termos da

licitaÇão

em

epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
T'NIDÀDE

COM SEGUINTES ESPECI

1

KM DE EABRTCÀÇÃO NÀCTONAL COM
,UGARE S

TRÀÇÃO

4X2, 04

QUA}ITIDÀDE :PREÇO UNIT. PREÇO

UND

M

20

CTTTNDROS,

+

1,
l

MOTOR

TRÀVÀS ELETRÍCÀS

IA MÍNIMA t- 63 CV
AR-CONDICINÀDO, CONFOMRE
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

-

ANEXO

R$

- Item 5.0:
- IICM 18.O:
VALIDADE DA PROPOSTA - IICM 8.0:
PRAZO

PAGAMENTO

de

ResponsáveI

CNPJ

de

TOIÀ!

FOLHA O1l02

ESTADO DÀ
PREETITSBJÀ MUNICIPÀ! DE MOGEIRO
COMISSÀO PER}A}iTENTE DE I,ICITÀÇÀO

À!,rExo

rr -

PREeÀo PRgsENcrAr,

N"

00030/2022

MODELOS DE DECLARÀÇÕES

REF.:

PREGÃO PRSSNNCIAL NO OOO3O/2022
PRETETTURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE

CNP.]

1.0 - DECLawtçÃo de cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso xxxIrI, da CE - Art. 27, Ínciso
V, da Lei 8.666/93,
inciso
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 70
possuir
em seu
não
decfara
1999,
de
outubro
2?
de
de
Lei
9.854,
rederal,
xxxIII da Constituiião
perigoso
ou
noturno,
trabalho
em
anos
dezoito
quadro de pessoal, funcionários menores de
a
menores,
podendo
existir
qualquer
trabarho;
em
anos,
dezesseis
de
menores
e
nem
insalubre
vigente'
legislação
da
na
forma
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
2.0 - DECLÀRÀÇÃ6 de superveniêncla de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.
declara
Conforme exigência contida na Lei 8,666/93, Art.32, §2o, o proponente acima.qualificado,
não haver, até a presente data, fato lmpedltivo no que diz respeito à habilÍtação/participaÇão
estando ciente da
na presente licitáção, não se encontrando em concordata ou estado falimentar,
não
estar sofrendo
ainda,
Ressalta,
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.
Municipal
Estadual,
Federal,
administração
da
no
âmbito
idonej-dade
de
penalidade de declaração
ãu ao Distrito Federai, arcando civil e crimj-nalmente pela presente afirmação'
3. O

-

DESLARAÇÃ6

de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento

convocatório,

todas as cláusulas
o proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar
estipuladas
nele
condições
as
'
submeter-se
e
convocatório
instrumentã
t."p".tirro
Local e Data

NOME/AS

S

INATURÀ/CARGO

Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ELABoRADAS EM PAPEL TIMBRADO

AS

Do LICITANTE, QUANDo EoR

o

CASO'

do

TOLHA 02/02

REF.:

PREGÃO PRESENCIAL

N"

OOO3O/2022

PREFEITURA MUN]CIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:

CNPJ:

4.0 -

DECLARAÇÃO

de elaboração independente de proposta.

como representante devidamente
(identificação completa do representante do licitante),
constituido de (identificaÇão completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial n"
OOO3O/2022, decfara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal- Brasileiro,
que

3

de
a) a proposta apresentada para partici-par do Pregão Presencial n' 00030/2022 foi elaborada
parte,
em
ou
no
todo
proposta
não
foi,
da
o
conteúdo
e
pelo
licj-tante,
manej-ia independente
participante potencial
direta o indiretamente, informado, discutldo ou recebido de qualquer outro qualquer
pessoa;
por
qualquer
ou
presencial
por
meio
pregão
n'00030/2022,
ou de fato do
do Pregão Presenciaf no
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar participante
potencial ou
qualguer
outro
ooo3o/2022 não foi informada, discutida ou recebida de
pessoai
qualquer
por
qualquer
meio
ou
por
n'00030/2022,
Presencial
de fato do Pregão
de qualquer
c) que não tentou, por qualquer mei-o ou por qualquer pessoa, influir na decisão
participar
quanto
a
00030/2022
n'
Presenciaf
outro participante potencia:- ou de fato do Pregão
licitação;
referida
da
ou não
do Pregão Presencial n' 00030/2022
d) que o conteúdo da proposta
-parte,apresentada para participarcomunicado
ou discutido com qualquer
indiretamente,
ou
àireta
não será, no todo or, à*
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n' 00030/2022 antes da adludicação
do objeto da referida li-citação;
Presencial no 00030/2022
e) gue o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão ou
recebido de qualquer
não foi, no todo ou'em partej direta ou indiretamente, discutido das
propostas; e
oficial
abertura
da
prefeitura
antes
Mogeiro
de
Municipal
integrante da
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos Poderes
e informações Para fj-rmá-Ia.

Local-

e

Data

NOME/ASSINATIRÀ/CÀRGO

Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
DECLARAÇÕES DEVERÃo SER ELABoRADÀS EM PAPEL TrMBR-ADo

AS

Do LICITANTE, QUANDo roR

o

CAso'

t?'

ESTÀDO DA
PREE:EITURJA

MT'NICIPÀ], DE MOGEIRO

COMISSÃO PERIA}iIENTE DE LICITÀçÃO

À}IEXO

III -

PREGÀO PRESENCTÀ!

N"

OOO3O/2022

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

-

HABIL]TAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N" OOO3O/2022
PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

REF.:

PROPONENTE

CNPJ

1.0 1.0

DEctARÃÇÃo

.520 / 02

ou

REGULÀRTDADE

para habj-litação previsto no Art. 4o, Inciso vII,

da Lei

.

4o, rnciso VIr,
o proponente acima gualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art.
exigidos
habilitação
de
requisitos
os
plenamente
todos
a
cumprir
que
apto
está
da Lei L0.52O/OZ,
indicado'
acima
certamê
que
o
rege
no respectivo instrumento convocatório
Í,ocal e

NOME

Data

/AS S INATURÀ/CARGO

Representante legal do proponente

'

OBSERVAÇÃO:
EOR O CASO'
a-onCr,anaçÃO oSvUú SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO

ESTÀDO DA

PREEEIN'RA MT'NICIPAIJ DE MOGEIRO
COMISSÁO PER}áAIIENTE DE LICITAÇÀO
A}TEXO

TV -

PREEÀO PP;ESENCIÀL

NO

00030/2022

MINUTA DO CONTRATO
PREGÀO PRESENCIÀL NO OOO3O/2022
PROCESSO ADMIN]STRATIVO NO PP OOO3O/2022

coNTRiÀEO

No: ..../...-CPL
TERMO DE CONTBÂTO QUE ENTRE SI CELEBRÂM A PREFEITURÂ MUNICIPAL DE
PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
MOGEIRO E ....
ÍNSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pel-o presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
PresidenteJoão Pessoa, 4'l - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501,/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio José Eerreira, Brasilei-ro, Soltei-ro, Empresario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPF no 840.199.644-91,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado
. . ., CNP,J no . . .
, neste ato representado

por ,... residente e domiciliado na "'.,
doravante simplesmente CONTRÀTÀDO, decidiram
..., Cartej-ra de Identidade no
CPr no
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condJ-ções
seguintes

:

clÁusul.À PRIMEIR;A - DOS EIONDÀMENTOS:
Este contrato decorre da ficitação modalidade Pregão Presencial no 00030/2022, processada nos
termos da Lei Federal no 10,520, de 17 de Julho de 2002 e subsidj-arj-amente a Lei Eederal no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 1.23, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as afterações
posteriores das referidas normas.
CIÁUSIII,À SEGI'IIDà - DO OBüEEO:

O presente contrato tem Por ObJEtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O
TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDÀDES DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO, CONFORME ESPECIE]CAÇÕES E QUANTIDADES
ESTABELEC]DAS ABA]XO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaÇões técnicas correspondentes, processo de
licitaÇão modafidade Pregão Presencial no 00030/2022 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e
será realizado na forma integral.
EERCETRÀ - DO VAT.OR E PREÇOS:
valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$

cLiíusulÀ
O

- DO REJÀJUSTÀ}ÍENEO E}4 SENTIDO ESERITO:
os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preÇos poderão
sofrer realuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCAIBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anual-idade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tao iogo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cáfculo referente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice util-izado para reajuste será, obrigatoriamenteí o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de gualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
Na ausência de previsão 1ega1 quanto ao Índice substítuto, as partes elegerão novo
oficial, par. ruãirstamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CIÁUSUIÀ QUARTÀ

tr

reajuste poderá ser reafizado por apostilamento.
CLÁUSUI,A QI'I!{TÀ . DA DOTÀçÁO:
As despesas correrão por conta da segui-nte dotação, constante do orçamento vj"gente:
Recursos próprios do Município de Mogeiro: coNvÊNIo - No Do CADASTRO 22-8050-l-9 No DO INSTRUMENTO
ooo7/2022 LEr MUNICTPAL 358/2021 02.040-SEC. MUNTCTPAL DE SAUDE / EMS 02040.10.L22.0004.2920 MANUTENÇÂo DAs ATTVTDADES DA SECRETARTA DE SAÚDE 02040.10.301.1014.1.032 - AQUTS. DE vErcul,o PARÀ
SEC. DE SAUDE O2O4O.1O.301.2OO'1,2042 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O

4.

4.90,52.00.00

CIÁUSTII.À SE:(IÀ

-

EQUIPAMENTOS

E MÂTERIAL

PERMANENTE

DO PÀGÀ}íEI(TO:

regular e em observância às normas e procedimentos
Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
maneira:
pelo
seguinte
da
Contratante,
adotados

O pagamento será efetuado mediante processo

do periodo de adimplemento.

clÁUsIII,À SúIIMA - DO PRAZO E DÀ VIGÊNCIÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ora

contratado, que admite prorrogação nas condições e
niióteses previstas no Art. 57, § 1o, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado

da emissão do Pedido de ComPra:
a - Entrega: 60 (sessenta) dias'
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exerclcio financeiro de 2022,
considerada da data de sua assinatura'

- DÀS OBRIGAçõES OO COIqIRÀEÀ}iITE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realj'zado, de acordo com as
respectivas cIáusulas do presente contrato;
necessários para o fiel- fornecimento contratadoi
b - proporcionar ao Contratado todos os meios
j-rregularidade
encontrada quanto à qualidade de produto
qualquer
c - Notificar o Contratado sobre
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vÍgente, especialmente para acompanhar e fiscafizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsídio de informaçÕes pertinentes a
essas atribuições.
cIáUsuLÀ OIEÀ\TÀ

CIÁUSTILÀ NO}IIÀ

-

DÀS OBRIGÀçõSS OO CONf,RÀEÀDO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na CIáusuIa correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qual-idade estabel-ecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
fiscal, civi1,
b - Rãsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação
a qualquer
assumidos,
e
compromissos
as
despesas
por
todas
tributária e trabalhista, bem como
ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
titulo, perante seus fornecedoresj-dôneo,
aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
c - Manter preposto capacitado e
que o represente integralmente em todos os seus atosi
d - permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os i-nformes e
esclarecimentos solici-tados;
decorrentes
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzlndo essa responsabilÍdade
a flscali-zação ou o acompanhamento pelo órgão interessado;parte, o objeto deste instrumento, sem
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em
o conhecimento e a devida autorização expressa do contratantei
assumidas,
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
processo
licitatório,
respectivo
no
qualificação
exigidas
e
habilitação
de
condições
todas as
apresentando ao contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

- DÀ Àr,EERÀÇÃo E REscrsÀo:
Este contrato poderá ser alterado com a devj-da justificativa, unilateralmente pelo Contratante
previstos no Art' 65 e será resCindido' de pleno
ou por acordo entre aS partes, noS Casos '],8
e 79, todos da Lei 8.666/93.
direito, conforme o disposto nos Arts. 7'7,
os acréscimos ou
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
1o da Lei
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §supressões
g.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabefecido, salvo as
resultantes de acordo cel-ebrado entre os contratantes '

cLáusurÀ DÉcrla

CIÁUSTII,À DúCI}A PRIMEIRJL

-

DO RECEBIMENTO:

pactuadas,
Executado o presente contrato e observadas as condj.çÕes de adimplemento das obrigações conforme o
obedecerão,
contratante
objeto
o
seu
Pelo
os procedimentos e prazos para receber
.u"ã, à" disposições dos Arts. 73 a ?6, da Lei 8'666/93'
CIáUSULÀ DúCI}4À SEGI,![DÀ assumidas e preceitos legais, sujej-tará o
A recusa ini usta em deixar de cumprir as obrigaç õespenalidades
previstas nos Arts. 86 e 87, da
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes
(zero
cinco por cento) aplicada
vírgu1a
0,5*
de
mora
de
multa
b
advertência;
a
Lei 8.666/93: ra
na
execução do obje
ou
inlcio
no
rega,
na
ent
por
atraso
dia de
sobre o valor do contrato
u
to
pela
inexecução
contratado
o
valor
sobre
(dez
cento)
108
de
multa
c
Por
contratado;
DAS PENÀIJIDàDES:

tr

parcial do contrato, d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10,520/02.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 13 (um por cento) ao mês, our
guando for o caso, cobrado judicialmente.
cLtiusur,A DÉcrMA EERCETRÀ - DA coMPENsÀÇÁo FrNAtitcErR:à:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será adrnitida a compensação financeira,
devlda desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetlvo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com
utilização da seguj-nte fórmula: EM: N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, VP = valor da parcela a

serpaga;eI=índicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:I=(Tx+100)+365,sendoTX
= percentual- do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua fa1ta, um novo índice
adotado pelo Governo Federaf que o substitua. Na hipótese do referido índice estabel-ecido para
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
cráusuÍ,À DÉcrl'íÀ errÀREÀ

-

Do troRo:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, fol lavrado o presente contrato
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Mogeiro TESTEMUNHAS

PB,

em 02 (duas)

de

vias, o qual vai

de

PELO CONTRÂTANTE

PELO CONTRÀTADO

/

