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O órgão ReaIi-zador do Certame acima qualificado, inscrito no CNP.I 08'866.501/0001-67, doravante
denominado eimplesmentê ORC, torna púb1ico para conhecimento de quantos possam interessar que

fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 0B:30 horas
do dia 05 de AgosLo de 2022 no endereço acima indicado, lj.citação na modalidade Pregão Presencial-
n" 0OO3O/2022, tipo menor preÇo, e o fornecimento realizado na forma integral; tudo de acordo
com este lnstrumento e em observância a Lei Federaf no 10.520, de L'7 de Julho de 2002 e

subsidiariamente a Lei Eederal no 8.666, de 2L de Junho de 1993; Lei- Complementar n" 1'23, de 14

de Dezembro de 2006; Decreto Municipal no 01-6, de l-0 de Novembro de 2006; e legislaÇão pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normasi conforme os critérios e

procedimentos a segiuir definidos, objetivando obter a mel-hor proposta para: CONTRATAÇAO DE

EMPRESA PARA AQUISTÇÃo DE VEÍCULo PARA o TRÀNSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRÀTAMENTO DE SAUDE

F9RA Do MUNISIPI9, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO, CONEORME

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS ABAIXO.

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE EAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNÍCIPIO, PARA ATENDER ÀS

NECESsIDADES DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

ESTABELECIDAS ABAIXO.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, êncontram-se devidamente detalhadas no

correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instnmento.
1.3.A contrataÇão acima descrita, gue será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,

iuãtifica-se: pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda especifica -
óoNrnaraÇÃo DE EMPRESA PARA AOUrsrÇAo DE vEÍcul,o PARA o TRANSPoRTE DE PACTENTES QUE FAZEM

TRATAMENT9 DE 5AUDE F6RA Do MUNICIPTO. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREEEITURA MUN]CIPAL DE

M9GEIR9, coNEoRME E5pECTEICAÇÕES E qUANTTDADES ESTABELECTDAS ABArxo -, considerada oportuna e

imprescindíveI, bem como refevante medida de interesse púb1ico; e ainda, pela necessidade de

desenvol-vimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, vj-sando à

maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4. Satienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento diferenciado e

simplificado para as Microempresas e Empresas de Pêgueno Porte, nos termos das disposiçÕes
contidas no Art. 4?, da Lei Complementar no 123/2006, por não enquadrar-se nas hi-póteses dos

incisos I e II, do Art. 48, como também, não ser viável- estabelecer a cota definida no inciso
III, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situaçÕes previstas
nos incisos II e flt, do Art. 49, todos do referido diploma 1egal. Fica, no entanto, assequrado
a ME e Epp o tratamento diferenciado e simplificado previ-sto nos demais Artigos do Capitulo V,

SeÇão I, da Lei no ' L23/06.

2.O.DO IJOCÀI E DATÀ E DÀ IMPUGNAÇÃO DO EDITÀTJ

2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 0B:30 horas do

dia 05 de Agosto de 2022, no endereÇo constante do preâmbu1o deste instrumento. Neste mesmo

Ioca], data e horário será realizad.a a sêssão pública para abertura dos referidos envelopes.
2,2.ÍnformaÇões ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais

de expedj-ente: das 08:00 as L2:00 horas. E-mail:
licj-tacaomogeiroGuol . com. brlcompras . cotacoesGoutl-ook. com.

2.3.eualquer pessoa - ci-dadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou

impugnar o ato convocatório deste certame, se manifestada por escrj-to e dirigida ao Pregoeiro,
até OZ (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas'
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2.4.Caberá ao Pregroej.ro, auxiLiado pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
considerado da data em que foi devidamente recebj-do o pedido.
2.5.4 respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2.s.l.protocolizando o originaf, nos horárj-os de expediente acima indicados, excfusivamente no
seguinte endereço: Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

.DOS ET,EMENIOS PÀRA LrCrrAçÃO

.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes el-ementos:

.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIEICAÇÔES;

.2.ANEXO rr - MODELOS DE DECLAR]\ÇÔES;

.3.ANEXO II] - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE _ HABILITAÇÃO;

.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO,

.A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma:
,1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e

. 2, Pelos sites : www.mogeiro. pb. gov. brllicitacoes ; www. tce' pb. gov' br

II . O.DO SUPORTE LEGAI
4 . l-. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal- no L0 .520 | de l1 de Julho de 2002 e

subsidj-ariamente a Lei Federal no 8.666, de 2L de Junho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14

de Dezembro de 2OO6; Decreto Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislaÇão pertinente,
consideradas as alteraÇões posteriores das referidas normas; que fj.cam fazendo partes integrantes
deste instrumento, independente de transcrição'

s.O.DO PRAZO E DOTÀÇÃO

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissão do Pedj-do de Compra:

Entrega: 60 (sessenta) dias.
5,2.O fornecimento será executado de acordo com as especificaçÕes definidas no correspondente
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo não êstabelecer o

local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em

uma das unldades administrativas, por ele indicada, que compÔe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercicio
financeiro de 2022, considerado da data de sua assinatura'
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotaÇão:
Recursos eróprios do Município de Mogeiro: coNVÊNro - No Do CADASTRO 22-80507-9 No DO TNSTRUMENTO

ooo7/2022 LEr MUNTCTPAL 358/202r 02.O4o-SEC. MUNTCTPAL DE SAUDE / EvlS 02040.70.1"22.0004.2920 -
MANUTENÇÃO DAS ATTVTDADES DA SECRETARTA DE SAÚDE 02040.10.301.1014.L032 - AQUTS. DE VETCULO PARÀ

SEC. DE SAUDE 02O4O.].0.301.2001.2042 - MANUT DAS ATIVIDADES DO EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

4.4,90.52. OO. OO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.0.DÀS CO!{DIÇõES DE PÀRTICIPÀÇÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopÀs fechados indicando, respectivamente, PRoPosrA DE PREÇos e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de

habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório'
6.2.A parti-cipação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legi-slação vigente'
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas

estrangeiras que não funci-onem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para

licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão

do direito de Licitar e contratar com o ORC.

6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Docrmentação via
postal - com Avíso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante
do preâmbuIo deste instrunento, aos cuidados do Pregoelro - Elaviano Clebson Araújo. Não sêndo

riqorosamente observadas as exlgênclas deste item, os respectj-vos envelopes não serão aceitos e

o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participaÇão no certame'
6.5.euando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Preqoeiro, sem a

permanência de representante credenciado na respectiva sessão púb1ica, ficará subentendldo que

o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcj-o.

7.O.DA REPRESENTÀÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

7,1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, guando for o caso,

através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento

lici-tatório, inclusj-ve com poderes para formuLação de ofertas e l-ances verbais' Cada licitante
credenciará apenas um representante que será o único admitido a j-ntervir nas fases do certame

na forma prevista neste instrumento, pãdendo ser substituido posteriormente por outro devidamente

credenciado..7.Z,para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

7.2.L.Tratando-se do representante fegai: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tat investidura;



1.2,2.Tratando-se de procurador: a procuraÇão por instrumento público ou particular da qual
constem os necessários poderes para formular verbafmente lances, negociar preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certamê; acompanhada do correspondente instrumento de constituiÇão da empresa,
quando for o caso, que comprovê os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuração
seja particular dewerá eer reoonhecida a fitma ea cartório do reelrotivo sigmatário.
7.2.3,O representante 1ega1 e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
?.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do inicio da sessão pública -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
1,4.A não apresentaÇão ou ainda a incorreÇão insanáve1 de qual-quer dos documentos de

credenciamento impedirá a participação ativa do representante do ficitante no presente certame.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, aPenas perderá o direito a

manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
reqularmente do referido concorrente sêus envêIopes, declarações e outros elementos necessários
à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
?.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentaÇão:
7,5.1-,Declaração de ElaboraÇão Indêpendente de Proposta - Anexo II.
':..5.2,Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requÍsitos de habilitaÇão, conforme
modefo - Anexo III; e
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3o da Le:- L23/06, se for o

caso, sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. TaI
comprovaÇão poderá ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos segruintes documentos, a

critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábi1, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede
do 1icitante ou equivalente, na forma da legislaçáo pertinente. A ausência da referida declaração
ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovaÇão do enquadramento na forma da

legislaÇão vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá,
durante o presente certame, o dÍreito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME

ou EPP, previstos na Lei 723/06:
7.5.3.1.ô eregoeiro poderá promover diligênci-a, na forma do Art. 43, § 3o, da Lei 8,666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou

empresa de pequeno Porte.
?.6.euando os envelopes Proposta de PreÇos e Documêntação forem enviados via postal, a

documentação relacionada nos itens ?.5.Lt'1.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de Preços.

8.0.DA PROPOSTA DE PREçOS

8.1.4 proposta deverá ser apresentada em 0L(uma) via,
seguintes indicações no anverso:

dentro de envelope lacrado, contendo as

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTAL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00030 / 2022

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

B.2.proposta elaborada em consonância com as especifi-cações constantes deste instrumento ê seus

efementos - Anexo Í -t em papef timbrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu

representante 1ega1, contendo no correspondente item cotado: dj-scrimj-nação, marca e/ou model-o e

outras caracterlsticas se necessário, quantidade e vafores unitário e total expressos em

algarismos.
g.3.Será cotado umúnico preÇo para cada item, com a utilização de duas casas decimais. IndicaÇão
em contrário está sujeita a correÇão observando-se os seguintes critérios:
8.3.1. Ealta de dlgitos: serão acrescidos zeros;
g.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais itens
excedentes suPrimidos.
g.4.A quantidade mlnima de unidades a ser cotada, por j-tem, não deverá ser inferÍor a 100t da

estimativa detaLhada no correspondente Termo de Referêncía - Anexo I. Disposição em contrário
não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectj.vo item será desconsj-derado'

8.5.A proposta deverá ser redigida em llngua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com

clareza, sem al-ternativas. rasuras, emendas e/ou entrel-inhas. Suas folhas rubricadas e a última
datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos,
dos prazos de entrega ou execução, das condiçÕes de pagamento, da sua validade que não poderá

ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitantê julgar
necessárias.
g.6.Existindo dj-screpencia entre o preÇo unitári-o e o valor total, resultado da multiplicaÇão
do preço unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá.
g. ? . Eica estabefecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou

serviço, prevalecerá o de menor va1or.



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 multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o 1j-citante aceitou lntegralmente as disposições do
ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nel-e contidas para as referidas
exigências não sêndo suficiente motivo para a desclassificação da proposta.
8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modefo fornecido pelo ORC, desde
gue esteja devidamente preenchido'
8,11.O participante indicará a origem dos produtos ofertados. A eventual falta da referida
indicação não desclassificará o l-icitante.
8.12.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposiçôes deste instrumento.
B.13.Eica facultado ao licitante a apresentaÇão da proposta também em midia, ou seja, em CD ou
PENDRTVE.

9.0.DÀ rrÀBrLrrÀÇÃo
9,l,.Os documentos necessários à habilitaÇão dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma)

via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREEEITURA MUN]C]PAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCTAL No. 00030/2022
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:
g.2.1,Prova de j-nscrição no Cadastro Nacional de Pessoa JurÍdica - CNPJ.
g.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sêde do

licitante.
g.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regj-strado, em se
tratando de sociedades comerciaj.s, e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado dê documentos
de eleição de seus administradores, Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorizaÇão, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizaÇão para
funcionamento expedido pelo órgão compêtente, quando a atividade assj.m o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa indÍviduaf. Estas exj-gêncl-as não se aplicam ao licitante que,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos termos
do presente instmmento convocatório, a referida documentação solicitada neste subitem.
g,Z.4,Ba1anÇo patrimonial e demonstraÇões contábeis do último exercÍcio social, já exigiveis e

apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em gue

o mesmo se encontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial 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 realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo legaI, poderá apresentar o BalaÇo de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente.
b,Z.S,Regularidade para com a Eazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Eederais e à Divida Ativa da União.
g,2.6.Certidões negativas das Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
eguivalente, na forma da lei'
g.Z,l.Comprovação de regularldade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

apresentando o respectivo Certificado de Regufaridade fornecida pela Caixa Econômica Federal.
g.2.B.prova de i-nexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentaÇão de Certidão Negativa de Débitos TrabalhÍstas CNDT, nos termos do TÍtul-o VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
9.2.9.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 1o, Inciso XXXIII, da

Constituição Eederal - Art . 21, Incíso V, da Lei I .666/93; de superveniência de fato impeditivo
no que d.iz respeito à participaÇão na licitação; e de submeter-se a todas as c1áusulas e

condições do presente i-nstrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
g.2.lO.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.LL.ComprovaÇão de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou

assemelhadã ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de

direito público ou Privado.
g.2.tZ,A1vará de Iotalização e funcj-onamento e/ou declaração da Prefeitura do 1oca1 da sede da

Firma, informando que a mesma funciona no endereço mencionado nos documentos.

9.3.Os documentos de HabilitaÇão deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedi-dos por um indice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
p.o..""o de cópia autenticada por cartório competênte, pelo Preqoei-ro ou membro da Equipe de

Ápoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legÍve1s, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e

encerrados em envelope devidamente facrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que

visa facilj.tar os trabalhos, a ausência do referido Índice não inabilitará o licitante.



9.4.4 falta de qualquêr docr.mento exÍqido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autênticadas ou das vias originais para autênticação pêlo Pregoeiro ou membro da Equipe de Ãpoio
ou da publicação ern órgião na imprensa oficial, a apresentaÇão de documeotos dê habifitaÇâo fora
do ênvê1ope espêcífico, tôrnará o respêctivo ficitantê inabilitado. ouando ô dôcumento for
obtido via Intelnet sua 1êgalidadê sêrá comprovada nos endêrêÇos eletrônicos corxespondêntes '
poderá ser utilizada, a critério do Preqoeiro, a documentaÇão cadastrâl dê fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇáo da autenticidade de elemêntos apresentados pefo licitantê,
quando for o caso.

10.O.DO CRITÉRIO PÀRA JUÍ,GAI'ENTO
10,1.Na seleÇão iniciaf das ptopostas para identificaçâo de quais irão passâr a fase de fances
vêrbais e na classificaÇão fina1, observadas as exigências e procedinentos definidos neste
instÍumênto convocatóriô, sêrá considerado ô critério de menor prêço apresentado para o

correspondente i t eÍn.
1O.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o

disposto no Àrt, 3o, s 2., da Le! 8.666/93t a classificaÇão inicial para a fase dê lances
verbais, sê fará através de sorteio.
10.3.Nâ presente licitaÇão - fase de lances -, sêrá asseqturada como critério dê desempatê,
prêferência de contrataÇão pala as microempresas e empresas de pêqueno porte'
10.q.puru efeito do disposto neste instrumento, entende-§ê por ernpate - fase de lancês -, aquelas
sj-tuaçôês êm que as propostas apresentadas pelas microêmpresas ê êmplesas dê pequeno portê sejam
iguais ou até O5E (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
lO.5.Ocorrendo a situaÇâo de enpate - fase de lances - conforme acima defioida7 proceder-se-á
da sêguinte forna:
10.5.1.A microêmpresa ou enpresa de pequeno porte mais bem cfassificada será convocada para
apresentar nova proposta no náximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de prêclusão
10.S,2.Náo ocorrendo a cootrataÇão da microempresa ou emprêsa de pequeno porter na fo(na do iten
anterior, sêrão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situaçáo de

empâte acima definida/ na ordêm de clas§ificaçáo, para exercÍcio do mesmo direito;
10.5.3,No ca§o de equívalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
portê que se êncontrem no intervalo estabelêcido como situaÇão de êmpate, será rêâlizado sorteio
êntre ela§ para que se identifique aquela que primeiro poderá aplesentar mêIhor ofêrta.
1O.6.Na hipótesê de não-contrataÇão nos termos acima prêvistos, em que foj- obsêrvada a situaÇão
dê êmpate ê assegurado o tratamênto diferênciado â microemplêsa e emplêsâ de pequêno porte, o

objeto 1icitado será adjudicado êm favor da proposta originalmênte vencedorâ do certâmê.
10.7.A situaÇão de empate - fase de lances -, na forma acima definida. somente se aplicará
quando a melhor oferta iniciaf não tiver sido apresentada por microemprêsa ou emprêsa dê pequeno
poite.

11.0.DÀ ORDÉM DOS EF.àBÀIHOS
11.1.para o recebimento dos ênvêlopes e início dos tiabalhos será observada uma tolerância de

15 (quinzê) minutos após o horário fixado, Encelrâdo o plazo para rêcebj-mento dos envêIopes,
nenhum outro será acêito '
11.2.Dêclarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efêtuado o dêvido credenciamento
dos interessados. Somentê participará ativamênte da reunião um rêpresêntaote de cada licitante,
podendo. no entanto, §er assi§tida poi qrlalquer pessoa quê se interessar'
1t,:.o nao comparecimento do lepresêntante dê qualquêr dos ficitantes não impedirá a efetivaÇão
da reuniâo, se;do que, a simptes participaÇão neste certame implica na totêI aceitaçâo de todas
as condições estabelecidas nestê Ínstrumento Convocatório e sêL1s anexos'
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido plazo para a aplesêntaÇâo de documentaÇão e/ou
substituiçáo dos envelopês ou de qualquer elemento exigido e nâo apresentado na Ieunião destinâda
ao recebi-mento das proposta§ de preÇos.
11,5.O prêgoeiro retebLrá dê cada reprêsêntante os envêIopes Proposta dê PleÇos e Docr'mentaÇâo

e a declarâÇão, separada dê qualquêr dos envelopês, dando ciência de que cumpre plenamente os

requisitos de habilitação.
11. 6. posteriormente abrirá os envelopês Propostas dê PreÇos, rubricará o seu contêúdo juntamente

com a sua Equipe de Apoio, confeiindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências
constantes no instrurÍLento convocatório e solicitará dos licitantes quê examinem a documentaÇão

neles contidas.
11, ?. prosseguindo os trabalhos, o Pregoeito analisará os documentos e as observaÇões porventula
fomuladas pêIos ficitantes, dando-Ihés ciência, êm seguida, da ctassificaÇâo inicial, indicando
a proposta de menor preço ê âquelas em valores sucessivos e superlores em até dez por cênto,
relativamente à dê menor vaIor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
poderá divufgar o rêsultado nulna nova reuniáo'
if.g.Nao havÀndo para cada itêm licitado pêlo mênos três propostas nas condiÇões acina definidas,
serâo classificadas as melhorês propostas subsequentês, até o máximo de três, quâisquer que

sêjam os pleÇos ôferecidos.
fflg.en sàquiaa, será dado iniclo à etapa de apresentação de Iances verbais pelos representantes
dos 1j-citantes inicialmente classificrdos, que deverão §er fornulados de forma sucessiva, em

valoresdistintosêdecrescentês,apartirdoautordaprÔpostadêmaiorprêÇo.sêrãorêalizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas sê fizerem nêcessárias. Esta etapâ podêrá ser
intêlrompida, marcando-sê uma nova s;ssão pública para continuidadê dos trabalhos, a critério
do Pregoe r ro .

11.10,úão sêrâo aceltos lances com vêlorês irrisórios, incompatlveis com o valor orçado, e

.lêvêrão ser efetuados em unidade monetária nacionaf. A dêsistência em apresentar fancê verbal,



quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusáo do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondênte iten cotado e na manutenÇão do ú1tino prêço apresentado, para
efeito de classificaÇão finaf das propostas.
11.11.Dêclarada eucêrrada a etapa compêtitiva e ordênadas às propostas, o Pregoeiro examinará a

acêitabilidadê da primeira classificada, quanto ao objêto e valor, decidlndo motivadamênte a

xe§peito.
11.12.Sendo aceitáve1 a propostê de mênor preÇo. será abêrto o envelope contendo a docunêntaÇão
de habilitaÇâo somente do fiêitante que a tiver formulado, para confirmaÇâo das suas condiÇões
habilitatórias. Constatâdo o atendlmento pleno das exigências f.ixadas no instrumento
convocatório, o licitante será dêclarado vencêdor, sendo-1he adjudicado o r:êspêclivo item,
objeto deste certâme, após o transcurso da competente fase rêcursal, quandÔ for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentês, na ordem de cfassificaÇão, verificandô a sua
aceitabifidade e procedendo à habilitaÇão do proponente, e assim sucessivamente, até a apuraÇão
de uma proposta quê atenda as disposiÇões do instrumento convocatório.
11.14.Da reunião favrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrâdas todas as ocorrências
e que, ao fina1, será as§inada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio ê licitantes presêntes.
11.15.8m decorrência da Lei Comptêmêntar 123/06, a comprovaÇão de regufaridadê fiscaf e

trabalhista das microempresas e empresas de pequeno portê somente §êrá exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando_sê o seguintê procedimênto i
11.15.1.As microêmprêsas e empresas de pequeno porte, por ocasião da palticipaÇão nesta
licitação, deverão apresentar todâ a doc\rmêntaÇão exigida para comprovaÇão de regularidade
flscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
HabilitaÇão e intêgrantes do envelope Documentação, mesmo que êsta apresente a1qlrma restriÇâo;
11.15.2.Havendo algr.ma restriÇáo na comprovação da regufaridade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo j-nicial correspondexá ao momento em que

o licitante for decLarado vêncêdor, prorrogáveis por igual pêriodo/ a critério do oRc, pala a

reqularizaÇáo da docu,'nentaÇâo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das êventuais
certidões neqativas ou positivas con efeito de certidão neqativa;
11,15.3.A não-regularizaÇão da documêntação, no prazo acima previsto, inplica!á dêcadência do

direito à contrataÇáo, sem prejuizo das sanÇÕes previstas no AIt. 81/ da Lei 8.666/93. sendo
facultado âo ORC convocar os licitantes rêmanêscentes, na ordem dê cfassificaÇâo, para aasinatura
do contra!o, ou revogar a IicicaÇáo.
11.16.Os documentos apresentados pelos ficitantes no Credenciamento e os eIeÍneoto§ constanles
dos envelopês proposta de Pr:êÇos e Docrmentação qlle forem abêrtos, serão retidos pelo Preqoeiro
e aoexados aos autos do ptocêsso. No mêsmo contêxto, o envefope Documêntação, ainda facrador do

Iicitantê desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que nâo for retirado por
seu têpresentante Legal no prazo dê 60 (sessenta) dias consecutivos da datâ de homolog:açáo do

presente certame, será srnnarianente destruido.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DS PREÇOS

12.1,Havendo proposta ou lance vencedor com vâ1or para o rêspectivo iten relacionado no Anexo I
- Termo de Refêrência - ÊspecificaÇões, na coluna códigol
12.1.1.Com indicios que conduzam a uma presunÇão relativa de inêxequibi Iidâde, pelo c.itério
dêfinido no Art. 48, 1I, da Lei 8.666/93, em ta1 situaÇão, nâo sendo possivel a imêdiata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a opoltunidade dê dêmonstrar a sua êxêquibilidade,
sendo-fhe facul-tado o prazo dê 03 (três) dias úteis paIâ comproval a viabilidade dos preÇos,
conforme parânetros do nesmo Art. 48, 1I. sob pena de desconsideração do iten'
12.2.Saliánta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0. DOS RECITRSOS

13.1.Declarado o vencedol, qualquêr ficitante podêIá manifêstar imediata e mÔtivadarnentê a

intenÇáo de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4o, Ínciso XVIIT, da Let L0'520/42'
13 . 2 . O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscêtlveis de

aproveitamento.
11.3.e falta dê manifestação imêdiata e motivada do licitante inportar:á a dêcadência do direito
de rêcurso e a adjudicaÇão do obieto da licitação pêIo Plegoêiro ao vencedol'
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORc faxá a adjudicaÇão do objêto da

licitaÇáo ao pxoponente vencedor.
13.5,O recursà sàrá dirigido à autoridade superior do oRc, por intermédio do Pregoeiro, devendo

ser protocolizado o original, noS horários normais de expedientê das 08:00 as 12:00 horas,
excl]sivamente no seguintê endêreço: Av. Presidentê João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

1{. O.DA rIOMOÍ.OCÀÇÃO E ÀD,rIrDrCÀqÃo
14.1.Conc]uldo a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentaÇão

de habilitaÇâo e obsêrvados os rêcursos porventura intêrpostos na forma da legislaÇão vigênte,
o pregoêiro emitira refatório conclusivÔ dos trabalhos desenvofvidos no certême, rêmêtendÔ-o a

autoridade supêrior do oRc, j\rntamênte com os elêmentos constitutivos do prôcêsso, nêcessários
à AdjudicaÇão e Homofogação da respectiva licitaÇâo, quando for o caso'
14.2ia auttrj-dade supÀrior do oRõ poderá, oo êntanto, tendo em vista semprê a defêsa dos

interesses do oRC, discordar e dêixar de homologar, total ou parcialmentê, o rêsultado
apresentâdopeloPregoêiro,rêvogarouconsiderarnulaaLicitaÇão,dêsdequeapresênteadevida
fundamentaçãt exigidà pela legisfaÇáo vigêntê, rêsguardados os dirêitos dÔs Iicitântes'

15 " 0.DO CONTRATO



15.1.Após a homologaÇão pêIa autoridade supêr.ior do ORC, o âdjudicatárlo sêrá convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, a§sina!
o rêspectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidâdê com as modêfidadês permitidas
pela Lei A.666/93, podendo o mesmo sofrêr a]teraçõês nos termos dêflnldos pela referidâ norma.
15.2.Não atendendo à convocaÇáo para assinar o contrato, e ocorrendo êsta dentro do prazo de
validadê de sua propostaf o licitante pêrdêrá todos os dirêitos que porventura tênha obtido como

vencedor da l icitaÇão.
15.3,É pêrmitido ao ORC, no caso do licitaôte vêncedor nâo comparecer para âssinatura do contrato
no prazo e condições êstabê.Iêcidos, convocar os ficitantes remanescentes, nâ Ôrdêm de
classificaÇão e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencêdor.
L5.4.O contrato que eventualmentê venha a ser assinado pelo licitantê vencedô1, poderá ser
alterado com a devida justificativa, un j-lateralmente pelo Contratante ou por acordo entre âs

partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, dê pleno dir.eito, conforme o disposto
nos Àrts. '7'7, '18 e ?9, todos da Lei 8.666,/93; ê reallzâdo na forma dê fornecimento ÍntêgIê1.
15.5,O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçõês contratuaisT os acréscimo§ ou
supressões que se fizerem nas compra§, até.o respectivo limitê fixado no AIt. 65, § 1' da lêi
8.666/93. Nênhum acréscimo ou suprêssão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressõês
resultantês de acordo celebrado entre os contratantes.

16. O. DAS SÀÀrÇõES ÀDMrNrSTR"AIrVÀS
16.1.euem, convocado dentro do prazo de validade da sua ploposta/ não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentaçào falsa êxigida para o certame, ênsejar o

retardamênto da exêcuÇão dê sêu objeto, não mantivêr a proposta, falhar ou fraudar na êxecuÇão
do contlato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaçÔes falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampfa defesa, ficará impêdido de llcitar e contratêr com a Uniâo, Éstados,
Distrito Federal ou Municípios ê, será descredenciado do Sistema dê Cadastramento Unificado de

Fornecedorês SICÀE do Governo Federal e de sistemas sêmelhantes mantidos por Estados, Distrito
Eêderal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas plêvistas
neste Editaf e das demai§ cominações lêgais.
16.2.Ã recusa injusta en dêixar de cumprir as obrigaÇões assrmidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defêsa, às seguintes pênalidades prêvistas no§ Àrts' 86 e 87,
da Lei 8.666/93: a - advertênclai b - nufta de mora dê 0,5t (zero vírguIa cinco por: cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entxeqa, no inicio ou na êxecuÇão do

objêto ora contratado; c multa de 1OE (dez por cento) sobre o valor contratado pêla inexecuÇâo
toial- ou parcial do contrato; d - s imuftaneamente, qualqr.rer das penalidades cabíveis
fundamêntadas na Lei 8.666193 e na Lei 1A.520/02.
16.3,5ê o valor da mu.Ita ou indenizaçâo devida náo for recolhidô no prazo dê 15 (quinzê) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será autonaticamênte descontado da primeira parcela do
pàganento a que o Contratado vier a fazêr jus, acrescido de jurôs moratórios dê 1E (lxn por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmênte.
16.4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades prêvistas, realizar-se-á colnunicação escrita
ao Coniratado, ê publicado na imprensa ôficial, êxcluídas âs penalldades de advertência ê multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legat da punlÇâo, informando ainda que o fato
sêrá registrado e publicado no cadastro correspondênte.

obrigaÇôes
conforme o

17.0.DÀ COMPROVÀÇÃO DE EX3CUÇÃO E RECEBTMENIO DO OBJErO

1?.1.Executada a prêsênte contrataÇâo e obsêrvadas as condiÇões de adimplemento das
pactuadas, os plocedimentos e prazos para receber o seu objeto pêlo ORC obêdecerãor
caso, à disposi,Ções dos Àr:ts. 73 a ?6, da Lêi 8'666/93'

18.0.DO PÀGÀ}.IENTO
1g.1.0 pagamento será rea.lizado nediante processo Ieqular e em obselvância às nornas e

procedim;nios adotados pelo ORC, da seguintê maneirat Para ocorrêr no prazo de trintâ dias,
contados do periodo de adimplemento.
18,2.O desembol§o máximo do periodo, não será superiol ao va]or do respectivo adlnpfemento, de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e senpre em conformidade com a

dlsponibilidade de recursos financeiros '
1g.ã.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendênte de liquidação qualquer obrigação
financeira que Ihê for imposta, êm virtude de pênalidade ou inadünpIência, a qual poderá ser
compensada com o paqamento pendente, sem que lsso qere direito a acréscimo de qualquer natureza'
tg,a.llos casos dê eventuais atrasos de pagamento nos texmos de§tê instrumento, e desdê que o

contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será adritida ê compensaçâo

financêira. devida desdê a data fimite fixada para o pagamento até â data correspondênte ao

êfetivo pagamênto dâ parcelê. os êncargos rnolatórios dêvidos êm razão do atIâso nÔ pagamênto

serâo calc;lados com utilizaçâo da seguinte fórmufa: EM: N x VP x I' onde: EM = êncargo§

moratórios; N: númêro de dias entre a data prêvista para o pagamento e a do efetivo pagarnênto;

vp: valor da parcela a ser paga; ê 1= lndice de compensaçâo financeira, assim apuladÔ: I =

(TX + 1OO) i 365, sendo TX : percêntua1 do IPCÀ-IBGE acumulado nos úftimos doze mêses ou/ na

sua fa1ta, um novo índj-ce adotádo pelo coverno Eederal que o substitua. Na hipótesê do referldo
indice estabelêcido para a compensaÇão financeira vênha a sêr extinto ou de qualquêr forma náo

possa nais ser utilizado, serà adotado, en substituiÇão, o que vier a §er determinado pela
legislaÇâo entâo em viqor.

irreajustávêis no Prazo dê um ano.
19. 0.DO RE,ÀJUSTÀMENTO
19.1.Os preÇos contratados são fixos e



19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preÇos
poderão sofrer reajuste após o interreqno dê um ano, na mesma p.oporÇâo da variaÇão verificada
no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando se por base o mês de aprêsentêçâo da respectiva proposta.
exclusivamente para as obrigaÇõês iniciadas e concfuidas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiio, o lntêrregno mÍoimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratêntê pagará ao
Contratado a impoltância calculada pela ú1tima variaçáo conhecida, 1Íquidando a difêrença
corteapondente tão logo seja divulgado o indlce definitivo. Fica o Cootratado obrigÍado a

apresentar memória de cáfculo referente ao rêajustamento de preÇos do vafor remanescente, sêmpre
que êste ocorrer.
19.5.Nas afêriÇôes finais, o lndlce utilizadopara reajuste será, obrigatoriamênte, o definitivo.
19.6.Caso o íodice estabelecldo para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, sêrá adotado, em substltuição, o que viel a sêr dêtêminado pelá
legislação entãô êm vigor.
19.7.Na ausência de previsão lêga1 quanto ao indicê substituto, as paites êIêgerão novo índice
oficiaf, para reajustamento do prêÇo do vêlor remanescente, por mêio dê termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

20. O.DÀ§ DÍSPOSTçõES êEnÀrS
20.1-.Não sêrá devida aos propooentes pê1a elaboraÇão e/ou apresentaÇão de docrmentaçâo relatlva
ao certamê. qualquer tipo de indenizaÇão.
20.2,Nênhuma pessoa flsica, ainda que crêdenciada por procuraÇão fega1, podêrá representar mais
de uma Licitante.
20.3,A prêsênte ficitaÇão somênte poderá vir a ser rêvogada por razôes de inter:êssê públ1co
decorrente de fato supervêniente devidamente conprovâdo, ou anulada no todo ou em parte, po!
ilegalj-dade, de ofício ou por provocaÇão de tercêiros, mediante parecer escrito ê devidaftênte
fundamentado.
2O.4.Caso ês datas previstas para a realizaÇão dos evêntos da presentê licitação §ejam declaradas
fêriado ê não havêndo ratificaÇão da convocaÇão, ficam trânsferidos automaticamente para o

primêiro dia útlt subsequentê, no mesmo locaf e hora antêriormente previstos.
20.5.O ORC por conveoiência admlnistrati.va ou técnica, se reserva no direito de paralisar a

qualquer tempo a execuÇâo da contrataÇão, cientificando devidamênte o Contrâtado'
20.6,Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do prêsente instlumento, aquele
quê, tendo-o aceitado sem objeÇão, venha a apre§entar, depois do julgamento, falhas ou

ilregularidades que o viciaram hipótêse em que tal comunicado nâo terá efeito de recurso.
2O.7.Nos valorês aptesêntados pêlos licitantes, já deverão estar incluidos os custos coro

aquisiÇão dê material/ mão-de-obla utilizada, impostos, encalgos, fxete§ ê outros que venham a

incidir sobre os respectivos preÇôs'
20.8,Às dúvidas surgidas após a apresentaçâo das propostas e o§ casos onissos neste in§tnmento,
ficarâo úni-ca e exclusivamênte sujeitos a intêrpretaÇão do Pregoelro, sendo facultada ao mesmo

ou a âutoridade superior do oRc, em qualquer fase da licitaÇeo, â plomoÇão de dj-figêDciâ
destinada a esclarecer ou a conplêmentar a instruÇão do processo.
20,9.par:a dirinir controvérsias decorrentês dêste certamê, excluído qualquer outro, o foro
compêtênte é o da comarca de rtabalana.

Mogêiro - PB, 21 de Jufho de 2022'

ELAVIÀNO CT,EBSON ARAÚJO
Prêqoeiro oficial



ESTÀDO DA
PREFEITI'BÀ MI'NICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo PERT{AIIENEE DE LrCrEÀÇÃO

ÀNEXO I - PREGÃO PRESENCIÀI NO OOO3O/2022

TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIE]CAÇÕES

1.O.DO OBJETO
L.l.constitui objeto desta licitação: coNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O

TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS

NECESSIDADEs DA PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, CONEORME ESPECIEICAÇÕES E QUANTIDADES
ESTABELECIDAS ABA1XO.

O . ,JI'STIFICÀTIVÀ
l.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a final-idade de definir, técnica
adequadamente, os procêdimentos necessários para viabi)-ízar a contratação em te1a.
2.As caracterÍsticas e especificaÇôes do objeto ora ficitado são:

COM SEGUINTES ESPECIF] : O KM DE EABRICAÇÃO NACIONAL COM 2 UND

1 LUGARESI TRAÇÃO 4X2, 04 CILINDROS, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 163CV, TRAV

CAS E COM AR-CONDICINADO. CONEOMRE ANEXO'

2.
2.
e
2.

L

3.
?

tr
rÍ
2

a1
do

e
{

O.OBRIGAÇõES DO CONTRÀTÀDO
l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à J-egi-sIação fiscal, civi1,
ibutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumi-dos, a qualquer
tu1o, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
terações, deteriorações, imperfeiÇões ou quaisquer irregrularidades discrepantes às exigências
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

3.Não transferj-r a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, safvo mediante prévia
expres
4 . Mant

sa autorj.zação do Contratante.
êrr durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibil-ldade
obrigaçôes assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificação exigidas no

,o pio..""o licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, semprê
com as
respecti
que solicitado.
j.5.n*it:-t Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação

na fase de habilitação'
3.6.Executar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
sêr rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇões técnicas
correspondentês .

{.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREÇOS

4.1-.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acima, na

cofuna código:
4.1.1.Com indícios que conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo posslvel a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item'
4.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automati-camente a proposta, quando for
o caso, apênas o item correspondente.
4.3.Os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional-'

5.O.MODELO DÀ PROPOSTÀ

i.f.f parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente,
podendt o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja
devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 0l-'

6. O. rNEORl{AÇõss co!,íPLEMENTÀRES

0 km, de fabricaÇão Nacional, ano 2022/2023 - Teto Atto; Ar-condicionado Duplo central com

controle de temperatura; 20 + 1 lugares (incluindo o condutor), todos com cintos de segurança;

Quatro portas, sendo uma corrediça na lateral do veiculo, uma porta traseira de duas bandas e

ãrru" poitus diantej.ras; Pintura Só1ida na Cor Branca; Rádio AM/EM CD-R/RW, USB, MP3 e Bluetooth;
Vidros dianteiros com acionamento efétrico; Trava Efétrica das portas; Air Bag para motorista;
DeseÍrlcaÇador traseiro; IndicaÇão de manutenção no painel; Regulagem dos faróis; Motor, minj-mo

I,'NIDADE



04 cili-ndros em linha, a diesel, j-njeção eletrônica, cilindrada de 3.0, turbocooler, mínimo 170

CV a 3.500 rpm e torque de 400Nm de 1.250 a 3,000 rpm; Caixa de mudanças de - mlnj-mo 6 marchas

à frente sincronizadas e 1 à ré - acionamento manuali ProteÇão de motor e câmbio; ConfiguraÇão

- 4x2; Distância entre eixos mínimos 4,1OOmm; DireÇão hidráu1ica; Reservatórios de Combustivel
com capacidade de mínimo 90 litros; Suspensão dianteira com braços independentes amortecedores
telescãpicos de duplo efeito e barra estabilizadora; Suspensão traseira com feixe de molas

trapezoidais com amortecedores telescópicos de duplo efeito e barra estabilizadora; Freio a

disco nas rodas dianteiras e traseiras com acionamento hidráulico de duplo circuito, servo
assistido; Ereio de estacÍonamento mecânico com atuação nas rodas traseiras; Ereio ABS (Sistema
Antibloqueio de Ereios); Sistema E1étrico: 0L bateria de 12V e 1104h; Pneus 195 /'75 R 1,6

(Radias, sem câmara); Rodagem Dupla no elxo traseiro;

RENATA CRISTINA S]LVEIRA NEVES VAS CONCELOS

SECRETARlA



ESIÀDO DA
PREEEITUA,À MT'NICIPAT DE MOGEIRO

coMrssÃo PERI'ÍAITENTE DE trcrrAÇÃo

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REFERÊNCIÀ - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL NO OOO3O/2022

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCTÀI N" OOO3O/2022

OBJETOs CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRÀNSPORTE DE PACIENTES QUE

FAZEM TRATAMENTo DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, PARÀ ATENDER ÀS NECESS]DADES DA PREFEITURÀ MUNICIPAL

DE MoGEIRo, CoNFoRME ESPECTFTCAÇÕES E QUANTTDADES ESTABELECIDAS ABArxo.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.0:
VAL]DADE DA PROPOSTA - ftEM B.O:

de de-

Responsáve1

CNPJ

[,NIDADE 9UATiITIDÀDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTALtilA}{L;A/ !49U!j!U
UND1 COM SEGUINTES ESPECIE

KM DE EABRICAÇÃO NACIONAL COM 20 +

, TRAÇÃO 4X2, O4 CILINDROS,
A MÍNIMA 163CV, TRAVÀS ELETRÍCAS

AR_CONDICINADO CONFOMRE ÀNEXO

N]MAS: J.

I
!

I

1



FOLHA 01l02

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PR.EETITT'R.À MT'NICIPÀI, DE MOGEIRO

COMISSÃO PERI"ÍA}{E}{TE DE LICITÀçÃO

À}IEXO II - PREGÀO PRESENCIÀT NO OOO3O/2022

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REE.: PREGÃO PRESENCfAL N" OOO3O/2022
PREEEITURA MUNIC]PAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

l-.0 - DECLAIU\ÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 70, Inciso XXXIII, da CE - Arl.21, Inciso
V, da Lei 8.666/93,

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXXIII da ConstituiÇão Federal, Lei 9.854, de 27 d,e outubro de 1999, declara não possuir em seu
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislaÇão vigente.

2.0 - rgg1AÍU\çÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na

licitaÇão.

Conforme exigência contida na Lei 8,666/93, Art. 32, §2o, o proponente acima qualificado, declara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no gue diz respeito à habilitação/participação
na presente ficitaÇão, não se encontrando em concordata ou estado fal-imêntar, estando ciente da

obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. RessaIta, ainda, não estar sofrendo
penalidade de declaraÇão de idoneidade no âmbito da administraÇão Eederal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal-, arcando civil- e criminalmente peJ-a presente afirmaÇão.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as c1áusulas e condições do correspondente instnmento
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as

respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas'

Local- e Data

NOME /AS S INATURA/ CARGO

Representante legaI do proponente

cl-áusulas do

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO'



EOLHA 02/02
REE.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO3O/2022
PREFEITURÀ MUN]CIPAL DE MOGE]RO

PROPONENTE
CNPJ:

4.0 - DECLAIU\ÇÃO de elaboração independente de proposta.

(identificação completa do representante do l-i-citante), como representante devidamente
constituído de (identificaÇão completa do 1j-citante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1, do Edital do Pregão Presencial no

OOO3O/2022, declara, sob as penas da 1ei, em especial o art, 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n' 00030/2022 foi elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n" 00030/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial no

OOO3O/2022 não foi informada, discutida ou receblda de qualquer outro participante potencial ou
de fato do pregão Presencial n' 00030,/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por quafquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outrt participante potêncial ou de fato do Pregão Presencial n' 00030,/2022 quanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial no 00030/2022
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial- n' 00030/2022 antes da adjudicação
do objeto da referida lici-tação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial to 00030/2022
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostasi e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-l-a.

Local e Data

NOME /AS S INAT IRA/ CARGO

Representante 1ega] do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL T]MBRADO DO LICITANTEI QUANDO EOR O CASO'



ESTÀDO DÀ
PREAEITUR"A MT'NICIPÀL DE MOGEIRO

coMrssÃo PERI'íAL{EI{IE DE LrCrrAÇÃO

ÀIIEXO III - PREGÁO PRESENCIÀI NO OOO3O/2022

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REE.: PREGÃO PRESENC]AL NO OOO3O/2022
PREFE]TURA MUNICIPAL DE MOGE]RO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 40, Inciso VII, da Lei
1.0 .520 / 02 .

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4o, Inciso VIIÍ
da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habititação exigidos
no respectivo instrumento convocatóri-o que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME /ASS INATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÃO »TVCRÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO



ESTÀDO DÀ
PREFEITUR,A MI'NICIPAI. DE MOGEIRO

COMISSÁO PERI.íAIITENTE DE LICITÀÇÃO

ÀlrExo rv - PREGÃo PRESENCTÀI N" ooo3o/2022

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCfÀI No 00030/2022
PROCESSO ADMIN]STRATIVO NO PP OOO3O/2022

CO§lIIRiaTO No: ..../...-cPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S] CELEBRÀM A PREEEITURA MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ,.. , PARA EORNEC]MENTO CONEORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

peLo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
presidente,João Pessoa. 4'7 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-67, neste ato
rêpresentada pelo Prefeito Antonio José Eerreira, Brasileiro, Solteiro, Empresario, residente e

domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE no 840.199,644-9L,
Carteira de Identidade no 33601-18 SSPPA, doravante simplesmente CONTRATANTE, ê do outro lado

- ,..t CNPJ no ..., neste ato representado
por .... residente e domiciliado rlâ ....r
CPE no . . ., Carteira de Identidade
as partes contratantes assinar o presente
seguintes:

no . .. ., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram
contrato, o qual se regerá pelas cl-áusulas e condiÇÕes

CIÁUSUÍ,A PRIMEIRÀ - DOS EIIINDàI'ÍENTOS:

Este contrato decorre da licitaçâo modalidade Pregão Presencial n" 00030/2022, processada nos

termos da Lei Federal- no 10,520, de 17 de Julho d,e 2OO2 e subsidiariamente a Lei Federaf no

8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 1-23t de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas.

CIÁUSULÀ SEGI'IIDÀ - DO OBdIETO:

O presente contrato tem Por
TRANSPORTE DE PAC]ENTES QUE

NECESSIDADES DA PREFEITURA
ESTABELEC]DAS ABAIXO.

objero: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O

FA2EM TRATAMENTO DE SAUDE EORA DO MUNTCIP]O, PARA ATENDER ÀS

MUNICIPAL DE MOGEIRO, CONEORME ESPEC]FlCAÇÕES E QUANTIDADES

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas nêstê
instrumento, proposta apresentada, especificaÇões técnlcas correspondentes, processo de

Iicitação modalidade pregão Presencial no OOO3O/2022 e instruÇÕes do Contratante, documentos

esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; e

será reafizado na forma integral.

crÁusur.a TERCETRA - Do vÀroR E PREÇos:
O val-or total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$

CIÁUStI.A QUÀREÀ - DO REA.'USTÀMENTO EM SENIIDO ESTRITOI
os preços contratados são fixos e irreajustáveis no pÍazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos poderão

sofrer reajuste após ã interregno de um ano, na mesma proporÇão da variação verificada no IPCA-

IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, excfusivamente
para as obrigações iniciadas e concLuidas após a ocorrência da anualidade '

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
No caso dê atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela úl-tima variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão }ogo seja divulgado o índice definitivo. Eica o contratado obrigado a apresentar memória de

cálcuIo referente aà reajustamento de preços do vafor remanescente, sempre que este ocorrer'
Nas aferições finais, o indice utilizaão para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo'
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser ut.iIÍzado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legj-s1acão

então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, puta teáirstamento do preço do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo'



O reajustê poderá ser realizado por apostilamento.

crÁüsuÍ,À Qür!ÍrÀ - DÀ DOIÀçÃO:
Às despesas correrão por conta da seguinte dotaçáo, con§tante do orÇamento vigentêl
Recursoa próprios do Municipio de Moqeiror coNVÊNIo - N' Do CADASTRA 22-BA5O1-9 No DO INSTRUMENTO

aaal/2022 LEl MUNTCTPAL 358/2021 02.04o-SEC. MúNTCTPAL DE SAUDE / FMS 02040.10.r22.0aa4.2924 -
MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02040.10.301.10L4.1032 - AQUIS. DE VEICULO PARÀ

SEC. DE SAUDÊ O2O4O.1O.3O1-.200'7.2A42 - MANUT DÀS ÀTÍVlDADES DO FUNDO MUNICIPAL DÊ SAUDE

4.4. 90.52.00. OO EOUIPAMENTOS E MÀTER]AL PERMÀNENTE

cúUsul.À SE:SIÀ - DO PÀGÀ}.íENÍO:
O pagamento será êfêtuado mediantê processo rêgular e em observância às nomas ê procedimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte manêira: Para ocorrer no prazo dê trinta dias, contados
do periodo de adimplemento.

cúusuÍ.A sÉrIMA - Do pB,Àzo E DÀ vrcÊNcrÀl
o prazo máximo de entrega do objeto
hipóteses prêvistas no Art. 57, S 1o,
da emissáo do Pedldo de compra:
a - Entrêga: 60 (sessentâ) dias
A vigência do presênte contrato será
considerada da data de suâ assinatura

ora contratador quê admite prorrogaÇão nas côndiçôês e

da Lei 8,666193, está abaixo indicado e será considerado

determinada: até o final do exercicÍo financêiro de 2022,

cr,áusu,À orrÀvA - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNTRÀTÀNrE:
a - Efêtuar o pagamento relativo êo fornecimênto efetivamentê realizado, dê acordo com as
respectivas cláusufas do presentê contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornêcimento contrâtado;
c - Notificar o Contiatado sobre qualquer irrêgularidadê êocontÍada quanto à qualidêdê de produto
fornecido, exercêndo a mais ampfa e compl-êta fiscali-zaçáo, o quê não exime o Contratado de suas
responsabi lidades contratuais e legais;
d - Designar tepresentantes com attaibuiçõês de Gestor e Fiscal deste contrato, nôs termos da

norma vigenter e6pecj-almente para acompanhar e fiscalizar a sua exêcuÇão, respecti-vanente,
pêrmitldt a contrataçáo de têrceiros para assistência e subsidio dê informações pertinentês a

êssas atribuiçÕe5.

CIÁUSUÍ,À NONÀ - DÀS OBRTGÀçõES DO CONTRÀTÀDO:

a - Executar devidamente ô fornecimento descrito na C1áusula corlespondente do prêsente contrato,
dentro dos melhores parâmetros dê qualidadê estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objêto contratual, com observância aos prazos estipufados,
b - nàsponsabifizar-sê po! todos os ônus e obrigações concêrnentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despesas e conpromissos assrmidos, a qual-quer
titulo, pêrantê sêus fornêcêdores ou tercêiros em razão da exêcuÇão do objêto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pefo Contratante, quando da ê>.ecuÇão do contrato,
que o represente integralnente en todos os sêus atos;
J - p.i.itir e facilitar â fiscalizaÇão do contratante devendo prêstar Ôs informês e

esc.l-arecimeÂtos s olici Eados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratantê ou a tercê1ros, decorrentês
de sua culpê ou dolo na execuÇão do contratô, não êxcluindo ou reduzindo essa responsabilidadê
â fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interêssado;
f - Não cêder:, transferir ou subcontratar, no todo ou em paltê, o obieto deste instrumênto, sêm

o conhecimênto e a dêvida autorização êxprêssa dÔ Contratantêi
g - Mantêr, durante a vigência do contrato. em compatibilidade com as obrigaÇÕes assumidas,
iodas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão êxigidas no respectivo proces§o Iicitatório,
apresentando ao contratante os documentos nece§sários, sêmpre que solicitado.

cúusul,À DÉcÍt'a - DÀ Àr,rERÀçÃo E E{EscrsÃo:
Este contrato podêrá ser alterado com a devida justificatlva, unilatelalmente pêlo Contlatantê
ouporacordoentrea§partes/noscasosprevistosnoÀrt.65e§eráIescindido,depleno
airãito, confome o dlsposto nos Arts' '7'7, '18 e 79, todos da Lei 8'666/93'
o contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiÇões contratuais, os acréscimoa ou

supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no AIt. 65, § 1'da Lei
B.à66/93, Nenhum acréscimo oú supressâo poderá excêder o limite estabelecido, salvo ês supressões
resultantes de acordo celebrado entrê os contlatantes'

CU(USII,À DÉCTMÀ PRDr'EIRÀ. DO RECEBIMENTO:
Exêcutado o presênte contrato e observadas as condições de adimplêmento das obrigaÇÕes pactuadas,
os procedimêntos ê prazos para rêcêbêr o seu objêto pêfo cÔntratantê obedêcêrão, confolme o

"u"á, 
à" disposiÇÕes dos Àrts. '73 a'76t da Lei 8,666193'

cúusut À DÉcrMA gEcuNDÀ - DÀs PENÀIrDÀDES:
À rêcusa injusta em deixalr de cumprir as obligraÇões assumidas ê precêitos 1ê9ais, §ujeítará o

ôontratado, garantida a prévia deflsa, às seguintes penalidadês prêvistas nos Àrts' 86 ê 87' da

Lêi 8.666193; a - advertência; b - múfta dê mora de O,5t (zêro vírgufa cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega/ no inicio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - multa dê 10* (dez por cento) sobrê o valor contratado pefa inexecuÇão total ou



parcial do contrato; d - sj-multaneamente, qualquer das penalidades cablveis fundamentadas na

Lei 8.666/93 e na Lei- 1.0.520/02.
Se o valor da mul-ta ou indenização devida não for recol-hido no prazo de 15 dias após a comuni-caçáo
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 18 (um por cento) ao mês, our
quando for o caso, cobrado judicialmente.

criiusuÍ.À DÉcníÀ TERCETRA - DÀ coMPENsAÇÃo FrI{ANCETRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tênha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórlos devidos em razáo do atraso no pagamento serão calcul-ados com

utilizaçãodaseguintefórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data prevj.sta para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a

serpagaiel=indicedecompensaçãofinanceirarassimapurado'I=(TX+100)+365,sendoTX
: percàntual do IPCA-IBGE acumufado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índíce
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
u co*p..rÀução financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utj-Iizado,
será adotado, em substj-tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor,

crÁusur,A DÉcntA QuÀRTÀ - Do FoRo:
para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRATANTE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATADO


