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1.0.DO OBJETO
1. 1. Constitui ôbjêto dâ

O órgáo Realizador do Certame àcima qualificado, inscrito nô CNPJ 08.866.501,/0001-67, doravante
denoainado Êj-oplesúente oRc, torna público para conhecimento de quantos possam interessar quê

fará realizar através do pÍêgoeiro Oficial, assessorado Por sua EquiPe dê Apoio, sediado no

ênderêço acima, às 07:30 horas do dia 25 de outubro de 2022' por mêio do site
https: / /www. portaldêcompraspublicas ' com. b!, licitaÇâo na modalidade Prêgão no 00006/2022' 

^a
tortna etetrônica, com critério de julgamento menol preço por item, e o folnecimento realizado
na foma parcelada, tudo de acordo Com este instrumento e em observâncj-a a Lei Eederal n' 10.520,

de 1? de Ju1ho de 2OO2 e subs idiariamênte a Lei Fêde!41 no 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei
Complementar n'123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n'10'024' de 20 dê seteÍrbro de

201i; e legislaÇão pertinentê, consideradas a§ alteraÇões posteriores das refêrldas normas;

conforme os crj-térios e procedimêntos a sêguir definidos, almeiando obter â melhor proPosta
para: CONTRÃTAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO Or parnUU-u MECANIZADA PARÀ O MUNICÍPIO DE MOGEÍRO'

Data de àbertura dr aesaâo pública: 25/LO/2O22. Horário: o?l3o - horário d. Bfasília'
Datapalainlciodafasedelances:25/70/2022.Horári.o:08:00_horáriodeBIasllia.
Local: https r //www.portaldecompraspubticas.com'br

TeI. : (83)

PATRULHÀ

público; e ainda,
ão de atividades

presente licitaÇão: coNTRÃTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ AOUTSIÇÃo DE

!,IECANIZADA PARÀ O MUNICÍPÍO DE MOGEIRO.

1,2.Às espêcj-ficaÇóes do objeto ora .licitado - quantitativo e condlÇÕes -? encontrêm-se

devidamentê detalhadas no coriespondente Têrmo dê Referência - Anêxo I deste instrumênto'
L.3.À licitâÇão será reâIizada em um únj"co item'
1.4.O critélio de julgamento adotado se!á o mêno

contidas nêste instrunênto ê seus anexos quanto às

1.5.À contratação acima de§crita, que sêrá processa
espêcificaÇões técnicas e informaÇôês complemênt

! preço do ltêm, observadas as exigências
êspecificaÇóês do obj eto.

da nos termos deste instrumento convocatório,
ares que o acompanham, quândo for Ô caso,
o de compra para suprir demanda especificaj ustifica-sê i PeIa necessidade da devida efetj-vaÇã

CONTRÀTÀÇÂO DE EMPRESÀ PARÀ ÀQUISIÇÃO DE PÀTRULHÀ MECÂNI,ADÀ PÀXÀ O MUNICÍPIO DE MOGEIRO

considerada oportuna ê inprêscind1vel, bem como lêIevântê nêdida dê interêssê
ade de desenvotvimento de aÇÕes continuadas para a promoÇ

isando à maximizaÇão dos reculsos em rê1aÇão aos objetivos programa
ê metâs definidas nas fêrlamêntas dê planejamento aprovâdas'

pela neces s id
pertinentes, v
as diret rizes
1. 6. Na referida contrataÇáo sêrá concedido tratamento diferenciado e simplificado para as

eno Porte, nos limiles previstos da Lei 123106' Iodavia, seráo

dos, observadas

ou
p

Mi c roemp
afas tado
simultan
1ega1.

rêsas e EmPresas de Pequ
s os beneficios estabêI
êamente, as situaÇões Pre

ecidos nos Arts. 4? e 48, por estarem plesentes, isol
vistas nos incj-sos II e III, do Àrt. 49, todos do mesmo d

2.0.DÀ r}{PUGNAÇÃO ÀO EDrrÀ! E DO PEDTDO DE ESCLARECTüETÚTO

2 . l. . InformaÇõês ou êsclarecimentos sobre esta licitaÇão' serão prestados nos hôlários norma s

de êxpêdiênte: das 08:00 as 12:00 hÔras'
ã.2.ói,ufqu.. pêssoa - cidadão ou licitantê - poderá impugnar os termos da Edital dêste certame'

se manifestada por escrito ê dirigida ao pregteiro, até 03 (três) dlas úteis à data fixada para

âbertura da ses§âo Pública.
2.3.À respectiva petiÇâo sêrá apresentada da sêguinte forma:
2.3,1. pro_tocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados' exclusivamente no

seguintê êndêleço: Av. Pre§idêntê Joáo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'

i,i.cu,"ra ao Pregoeiro, âuxiliado pêIos responsáveis pela elaboração dêste Editâ1 e dos seus

anexos, decidi-r toU." u i.poqa.Çáo '''o Ptu"o de até 02 (dois) dlas úEêis' contados da data de

recebimento da impugnação.



2.5.Aco1hida a impugnação, será definida ê publicada nova data para a realizaÇão do certame.
2.6.Os pedidos de êscla!ecimentos referentes a êste processo licitatório dêverãô ser enviados
ao pregoeiro, até 03 (trê§) dias úteis anteriores à data designada para abeltula dâ sessão
pública, por mêio êletrônico. exclusivamente, da sequinte forma:

.O.DOS ELE}íENTOS PÀRA I,ICIIÀÇÁO

.1.Aos participantês §erão fornêcidos os sêguintes elementos

2.6.1,No êndereÇo: https: / /wwu. porta.Idecompraspublicas. com. br; e

2.6.2,PeLa e-mail: licitacaomogeiroGuol. com. br / compras. cotacoes 0out1ook. com.
2.?.O prêgoeiro rêsponderá aos pedidos de êsclarecimêntos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimento do pedido, e poderá rêquisj-tar: subsíd.ios fomais aos responsávêis
pela elaboraÇão deste Edita] ê dos seus anexos.
2.e.As respostas aos pedidos de escfarecimentos sê!âo divulgadas pelo sistema e vincularão os

participantes e a admj.n i s traÇào.
2.9.as i.p.,gnações e pedidos de esclarecj-nentos não suspendem os prazos plevistos no cêrtame.
2.10.A co;cessão de efeito suspensivo à irnpugnaÇão é medida excêpcional e deverá sêr motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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os fins e efeitos:
.ÀNEXO I _ TERMO DE RETERÊNCIA - ESPECIEICAÇÓES;
.ANEXO II - MODELO DE DECLARÀÇÃO _ NãO PO§SUir NO

.ANEXO III - MINUTÀ DO CONTRÀTO.

obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte
.Junto ao Pregoeiro: gratuitamentê; e

. Pelos

ndereÇo: https: / /wl&J. po rta ldê coinpraspub 1i cas . cgm' br '
.2.o licitante deverá utilizar êssa "sênha" para acês§o

quadro societário sêrvidor do oRc;

forma:

wv'^,. mogeiro. pb. gov. br/ licitacoes i lrÍJU.tce.pb.gov.br; https: //w1'ru

r.

imples vãlidade no prazo dê vigência, nâo significa
ao sistema eletrônico, sendo que a

sua habilitação automática em q uer

sites:
portaldecompraspublicas' con. b

cumprida a cada certamê

4. O.DO ST'PORTE I.EGAI.
4 , 1 . Esta llcitaÇão reger-se-á pela Lei Eedêral n' 10 ' 520, de 17 de Julho dê 2002 e

subs j.d.iariamente a Lei Eederal n' 8.666, de 21 de ,runho de 1993; Lei Compfenentar n' 123, de 14

de Dezêrnbro de 2OO6; Decrêto Federal D" 1O'024, de 20 de sêteÍüro de 2019; e legislaÇáo
pertinente,consideradâsasâ1teraÇôespÔ§têrioresdasrêferidasnormas;queficamfazêndo
;artes integrantes deste Editaf, independênte de transcriÇào'

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇâ!áENTÁRrOS

5.1,O prazo máxino para a execuÇâo do objeto ora licitado, confoínê suas câracteristicas e as

necessidadês do oRC, ê que admitê pro!Iogaçáo nos casos previstos pela Lei 8.666/93t está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Conpra:

Entrêga: 30 (Lri nta) dias.
5.2.O fornecinrento será executado de acordo com as especificaçôês definidas no correspondentê
Têrmo de Rêferência - Anexo I. Na hipótese do rêferido termo não êstabelecer o loca1 para a

êntlega,obsêrvadaademandaeoportunidade.essasêráfêitanasededooRcoueÍrunadas
unidaáes admj-nistrat ivas, por e1e indicada, que compõe a sua estrutura operacional'
5'3'oprazodevigênciadocorrespondentecontrato§erádeterminado:atéofinôldoexêrclcio
f-inanceiro de 2022, considerado da data dê sua assinatura'
5.4.Asdespesasdeco!lentesdoobietodêstecêrtame,corrêrâoqor.co-n-tadaseguintedotaÇão:
Recursos eróprios do Municlpio d'e Uogel-ro: N' CONTRÀTO CPS 35/2A2A CONVÊNIO N" 908143/2020
pÀRÉcER Nô A4i9/202L N. DO i,RocEsso PLÀTÀFoRMA MÃIs BRASIL 2rAA.085A46/2020-12 LEI MUNICIPAL

358/2A2L 02.0?O SEC ÀGRIC. MEIO ÀMBTENTE, PESCÀ E PECU 020?0.20.606.1029.1062 AQUIS. DE MÀOUTNAS

E EQUIPAMENTOS ÀGRICOLÀS 02.O8O SEC DE INDUST. COMERCIO E INTRA ESTRUTUBÀ O2O8O'15'452'1025'105?

AQUiSIÇÃO DE EOUIPAMENTOS 4'4.90.52.00'OO EQUIPÀMENTO E MÀTERÍAL PERMANENTE

.O.DÀS COIiDIÇôES DE PÀRTIC IPÀçÀO

.1.poderão párticipar os j.nteiessados cuio lamo de atividade seja compatlvel com o obieto desta
icj-taÇão, e- que estejarn com credênciamênio regular junto ao oRc' condição para obter' mêdiantê

rocedimêntoregulardefinidopelorefelidoórgáo,uIna',senhadeacesso''especlfica.o
locedimento nec;ssário para a ráatlzação do lefêrido credenciamento, também está di"sponlvef no
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regão, na forr0a êletrônica, que venha a participai; etapâ a sêr
,3.A paaticipação neste certane é abêrta a quaisquêr
Empresas de Pêqueno Porte, nos termos da legislaçáo

.4.Não poderão participar os interessado§:

.4,1.Que não atêndam às condiÇôês deste Edital ê seus

interessados,
vigentê,

incLusive as Microemp a5

,4,2.Estrangeiros que nâo tênham representação Legal
anexos;

no Brasil com poderes expaessos para

recêbe! cita;âo e lesponder adminj-strativa ou judicialmênte;
6.4,3,Oue esiejarn sob falência, coocurso de cledoles, coDcordâta ou em plocesso de dissoluÇão

liquidação;
.a.proiUiaos dê participar de ticitaÇões e celebrar contratos administrativos ' na forma da

isfaÇáo vigentê;
.5,cujo esiatuto ou contrato §ociaI não incluir o objeto desta licitaÇâo; e

.à.0"á 
"" 

enquadrem nas vêdaçôês prêvistas no Àrt' 90, da Let 8'666/93'
.É veaada a iarticipação ae é*tiaàaes empresariais que estejam reunidas em coosólcio'



6.6.Como condiÇáo para participaÇão no Pregão, o licitantê deverá procedêr. prêL iminarmente, à
devida "qua1ificaçáo" nediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos o§ campos
necessários e obrigatórios, tais como:
6.6,1,Que cumpre os requisitos êstabelecidos no Alt. 3o, da LeL !23/06, êstando, portanto, apto
a usufruir do tratamento favorêcido estâbê1êcido nos sêus Alts' 42 a 49, sendo quei
6.6.1.1,Nos itêns exclusivos para participaÇão dê mj-cloempresas e emplesas de pêqueno porte, o
não clmprimênto dos rêquisitos do referido artigo impêdirá a participaÇâo do licitante nos
respêcti-vos itêns; e
6,6.1.2.Nos itens êm que a partj-cipaÇâo não for exclusiva pâra microempre§as ê empresas de
pequeno porte, o não cr]mprimento dêssês requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante não

ter direito ao tratamento favorecido previsto 
^a Lei 123/06, mesmo que ME ou EPP'

6.6.2.Quê está ciente e concorda com as condiÇôês contidas no Editaf e seus anexo§'
6.6,3.Que cumpre os requis.itos para a habilitaÇão definido§ no Edital ê que a proposta
apresentada está en conformidade com as exigências êditalícias.
e.O.a.Oue inexiste fato impeditivo para sua habilitação no celtame, ciente da obligatoriedade
de declara! ocorrências posterioles.
6.6.5.euê náo emprêga menor dê 18 anos em trabalho ooturno, perigoso ou insalubre ê não empreqa

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termoa do

artigo 7', xxxllI, da ConstltuiÇào Fedêrâ1.
e,6.6.eue não possui, erlt sua cadêia produtiva, empregado executando trabê]ho degradantê ou

forÇado, obsetvando o disposto nos Incisos III e IV, do Àrt. 1o e nO Inciso 1II, do Àrt. 5", da

ConstituiÇâo Eederal.
6.6.?,Que os bens sào produzj-dos por empresas que comprovem cumprimento de resêIva de cargos
prevista êm 1ei para pessoa con deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforne
àisposto no Art. 93, da Lêi Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e que atendam às regras
de acessibilidade p.evistas na IêgislaÇão.
6.6.8.Que a proposta foi etaboradà de forma independente, nos termos da lnstruÇão Normativa no

02, de 16 ae ietámlro de 2009, da Secrêtaria de Loglstica e Tecnologia da Informação dô Ministério
do Planejômento e Gêstáo.
6'].AdeclalaÇãofalsarêtativaaoÇunprimentodequalquercondiçãosujeitaláolicitanteàs
sanÇões apficávêis previstas em Lei e neste Edital'
6.8.O rregoel.ro poderá promove! diligência, na forma do Àrt. 43, § 3" da Lei 8.666/93t destinada
a esclarecer as informaÇões dêÇ1aradas, inclusive, se o .l-icitantê é. de fato e de direito,
considerado microenprêsa ou empresa dê pequeno portê'

7. O.DO CREDENCIÀI''ENTO
7.1.O credenciamento é o nivel básj.co de cadastro no ORC, que permite aos intêressados
regularmente cadastrados, acesso ao sistema êIetrônico utilizado ê a participação êm qualquer
prágão, na sua folma êIetrônica. promovido pelo órgão, ê oco1rerá pela at.ibuiÇão de "senha"
pesJoat. Todo o procedimêrrto ,r...""á.io pala rêalizaÍ o credenciamênto, têíüém está disponível
no endêreÇo: https: / /www. portaldêcompra§publicas ' com ' br '
?.2.o creáenciamànto iunto ao oRC para parti-cipaçáo destê Plegão, imPlicâ a responsabilidade do

l"icitante ou de seu representante 1ega1 e a presunÇâo de sua capacidade técnica para realizôÇão
das transaÇôe§ inerentês ao certaÍnê.
?.3.O liciiante responsabj.liza-se excfusiva e folmalnentê pelas transaçôes efetuadâs em sêu

nome,assumecomofirmeseveldadej"rassuaspropostaseseuslances,inclusiveoSatos
platicados'diIêta$enteouporseurepresentante,excluidaalesPonsabilidadedoplovedordo
;istêma ê1etrônico ou do ORC po! eventuais daoos dêcorlentes de uso indevido dê refêrida "senha"
de acesso, ainda que Por Lerceiros'

8.0.DÀ ÀPRTSENTÀçÃO DÀ PROPOSEÀ E DOS DOCITMENIOS DE lrÀBrúrÍÂç'áo
8'1.0§Iicltantesencaminharão,exclus.ivamentepolmeiodosistemaeletrônicoutilizado,
concomitantêmente com os documentos de IIABILIÍAÇÃO exigidos neste Edital, PROPOSTA com a

descrição do objeto ofertado ê o prêÇo, até a data e o hoxário estabelecidos para abertula da

sessão pública, quando, então, en;errar-se-á automaticamente es§a etapa de ênvi-ô da referida
documentaçáo.
8.2'oenviodaproposta,acomPanhadadosdocumentosdehabilitaçãoexigidosnesteBdital,
ocorrerá por meio de "aênha" de acesso ao sistema eletrônico'
8.3'ÀsMicroêmpre§aseEmpresasdePêquenoPortedêvêráoêncalnlnharadocumentaÇão/.de
habilitação. ainda que haja alguna restrição dê regutaridâde fi§cal e trabalhista' nos tln§s
do Àrt. 43, S 1', da Lei 723/06' -.t . \
B.4.Incwn]ciráao]-j-citanteacompanharasoperaçõesnosistemaelet!ônicoduranteasessãop'rb\1cl
do Pregáo, ficando responsáveI pe.lo ônus dêcorrente da perda de negócios' diante da inobservã\11,
de quaisquer mênsagens emitj'das pêlo sistema ou dê sua desconexâo' 

--------\l,8.5.Àté á abêrtuta da sessão púb1ica, os ticitantês poderão retirar ou substituir a proPosta -à-

os dôcumentos de habilitaÇão anteriormentê insêrido§ no si§tema'
g.6.Não será estabêIecida, nêssa etapa do certame, ordem dê classificaçâo êntre as propostas

apreseDtaclas, o quê somente oaoa.aiá após a rêafizaÇâo dos procedimentos de negociaÇáo e

jufqamento da Proposta.
á.:lo" ao"o.urrios que compõem a proposta e a habilitaÇão do licitante mêlho! classificado somente

serão disponibilizados para u.'"ii.iao do Piêgoeiro e para acesso público após o encerlamênto do

envio de lances.
8.8.o licitante será responsável Por todas as transaÇões que folem êfetuadas em seu nÔme nÔ

sistemâ eletrônico, assrmindo comÔ filmes e verdadeilas suas propostas e lancês'
8.g.Todasasrêfe'ênc-iasdetemponestêEdital,noavisoedurantêasessãopúbficaobedecerão
o horário de Brasilia - DE.



g.10.O ficj.tante poderá substitui! aqueles documentos dê habili-taÇáo, exigidos nestê certame,
quê constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedorês SICAF do Governo Eêdera1,
ápresentando, obrigatoriamente, em substitulção apenas aos doclrmentos por êle abrangidos, a

ràspectiva ,,DeclaraÇão" dê situaÇão do fornecedo!, emitida pêlo leferido sistema, em plena
validade, assim considerada: a data de vencimênto do cadastlo e, principalmente, a vêlidade do

documento registrado.

9.0. DO PREEIICHI}'ENTO DÀ PROPOSTÀ
g.1.o lj-citante deverá ênviar sua PROPOSIÀ nediante o pleênchimento, no sistêma
todos os campos necêssários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da suâ

eletrônico, dê
real adêguaÇão

e exêquibilidade, tais como:
9.1,1.valor unitário do item: expresso êm moeda corrente nacional;
9. 1 . 2 . Ouantidade: conforme fixada no Termo dê Refêrência - Anexo I;
9,1.3,Marca: sê for da própria emprêsa deverá ser informado "própria"'
g.2.Todas as êspecificaÇôes do objeto contj-das na proposta vinculam o contratado.
9.3.será cotado um único preço para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decimais'
9.4.4 quantj.dade dê unidade a sêr cotâda está fixada no Têrmo de Referência - Ànexo 1'
9.5,4 indicaçâo de "própria" em campo espêcifico, como por exemplo "marca"' para Ô caso de bens

produzidos pàfa prOpria empresa, é condição parâ a não identificaÇão do licitante'
-9.6.0 envio eletrônico da proposta corresponde à declaraÇão, por parte do licitante, que cumpre

plenamente os requisitos definidos para gab.ilitaçáo, bem como de que está ciente e concolda com

todas as condiÇões contidas nestê Bdital e seus anexos'
9,?.Novalo!propostoe§taráinclusotodososcustosopelacionais,encarlJosprevidenciários'
trabafhistas, tributários, cômêrciais e quaisquer outros que incidam dj'rêta ou indiretamentê no

fornecimênto dos bens.
9.8.O preÇo ofertado, tanto na propo§ta inicial, quanto na etapa de lances' será dê excfusiva
.espo.ràalitiduaê do licitante, nào Ihe assistindo o direito de pleitêar qualque! al-teraÇeo, sob

alegaÇão de erro, omissão ou qualquer outlo pretexto'
s.s.li propostas ficarão dl§ponlveis no sisterna eletrônico e qualqu€! cI@'nto quÔ polaa
identificar o licitantê i.Bportà dêaclaaaificâção da ProPolt! Çorrespondente, sem prejuizo das

sanções previstas nesse Edital.

1O.O.DÀ ÀBERTTTRÀ Dà SESSÃO, CLÀSSIFTCÀÇÀO DÀS PROPOSEÀg E E ORMITLÀêO DE LÀIICES

10.1.À abertura da presente licitaÇâo dar:-se-á em sessão pública, por meio de sisterna eletrônico'
na data, horárj-o e local indicados oestê Edi-ta]'
10.2.o Prêgoeir:o veriflcará as plopostas âpresentadas, desclassj-ficando desde Iogo aquelâs que

não estela-,n êm conformidad" ao^ o" requisitos êstabêlecidos neste Edital, contenham vicios
insanávêis ou não aptesentem as êspecificaÇÕês técnicas exigidas no Termo de Refêrência:
10.2.1,Tanüém será desclassificada a propo§ta que identifique o 1ic1lante;
lo.2.2.AdesclassÍficaÇãoserásenprefundamentadaerêglstradanosistema,comacompanhamento
en têmpo rêal por todos os participantes;
10.2.3.A. não desclassificaÇâo da ptoposta não impêde o

contrário, levado a êfeito na fase de aceitaçâo
10,3,O sistema ordênará automatlcamente as

seu julgamento definitivo em sêntido

propostas cfassificadas, sendo que somente estas

ú1tino por eIê ofertado e

participarão da fase dê lances.
io.q.o "i"t".u di§ponibilizará campo p!óprio para troca de mênsagêns entre o Pregoeiro e os

licitantes.
1O.5,Iniciada a fasê Competj.tiva, os Iicitantes poderão encaminhal lances exclusivamente pol
meio do sistema eletrônico, sêndo imediâtamente informados do sêu recebimento e do valor
consignado no registro:
10.5,i,O lance devêrá ser ofertado pelo valor total do itên'
lo.6.oslicitantespoderáooferecerlancessucêssivos,obselvadosohoráriofixadoparaabertura
da sessão e as regras estabelecidas neste Edital'
10.7.0 licitante §omentê poderá ofêrecel lance de walor inferior ao

registrado PeIo s istema '
1O.8,Será adotado para o envio de lancês oe§te certame o mÔd

que os licitantes apre§êntarão lances públicos ê sucêssivos'
io.9.e .tupu de lances da sessão pública terá dulaÇão inicia
prazo, o sisterna encaminhará aviso de fechamento iminentê dÔ

periodo de têmpo de até dez minutos, aleatorianentê
automaticamente encelrada a recepÇão de fancês'
10.10.Encerrado o prazo previstà no item antêrior, o sistema abrirá opoltunidade para

autor da ofêrta dê valor mais baixo ê os das Ofeltas com preços até dez por cento supê

àquela possam ofertar um lance final e fêchado em até cinco minutos' o gual sêrá sigiloso

menôs três ofêltas nas condiÇõês definida§ oestê item, podêrão os

cês subsequentes. na ordem de classiflcaÇão, até o máximo dê três'
fechado ern até cinco minutos, o qrlal se!á si'giloso até Ô encerlamento

destê prazo.
10,11.âpós o término dos pxazos estabelêcidos nos itens aotêrioles' o

o de disputa "aberto e fêchado",
coÍn lancê final ê fechado.

I de quinze minuto§. Encerrado e

s lancês, após o que tlanscorrer
determinado, findo o qual I

r1
at

em

âo
era

e

í
enceriamêntÔ destê prazo:
1O,10.1.Não havendo Pelo
autores dos melhores 1an
oferecer um lance final e

segundo a ordem crescênte de valores:
10.11.1.Na ausência de lance final ê fêôhado classificado na forma e§tabelecida nos itêns

slsteÍra ordênará os lances

os demais licitantes, até o máxino de
finat e fechado êm até cinco minutos,anteriores, haverá o reinício dâ etapa fechada, para que

t!ês, na ordêm dê classificaÇão, possam ofertar um lance
o qual sêrá sigiloso até o encerramento dêste prazo'



1O.12.Pode!á o Prêgoêiro? auxiliado pê1a Equipe de Apoio, justiflcadamênte, admitir o !einlcio
da etapa fechada, caso nênhum ficj.tante classificâdo na etapa de lancê fêchado atender às
exigências de habilitaÇão.
10.13.Não sêrão aceitos dois ou mais lances de mesmô vafor, prevalecendo aquele que for rêcebido
e registrado em primeiro 1ugar.
10.14.Durante o transcurso da sessão púb1ica, os licitantes serão informados, em tempo rea1, do
valor do menor lancê registr:ado, vedada a identificaÇão do lj"citante.
10.15.No caso de dêsconexão com o Prêgoêiro, oo decorrêr da êtapa competitiva do Ptegão, o

sistema eletrônico poderá permanecer acesslvel aos ficitantes para a recepção dos lances.
1O.16.Ouando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoêiro persistit por têmpo superior a

dêz minutos, a sessáo pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicaÇão do fato pelo Prêgoeiro aos participantes, no sitio êlêtrônico utilizado
para divulgâçâo.
10.1?.O critério de julgamento adotado será o menor prêÇo, conforme dêfinido neste Edj.tal ê seus
ânêxos,
1O.18.Caso o licitante nào aprêsente lances, concollerá com o valo! de sua proposta.
10,19.EÍn relaÇão ao item não exclusivo para participação de microenpresas e empresas de pequeno
porte, uma vêz enceitada a etapa de lances, será êfêtivada a verificaÇão automática do porte da
entidade empresarial, O sistema identificará em co-Iuna própria as microêmpresas e empresâs de
pêqueno portê participantes, procedêndo à comparação com os valorês da primêira colocada, sê
êsta fol1 empresa de maior portê, assim cono das demais classificadas, pâra o fim de aplicar-se
o disposto nos À!ts. 44 e 45t da Leí 123/46.
1O.2O.Nessas condiÇões, as propostas de microemprêsas e emplesas de pêqueno porte que sê

encontrarem na faixa de até cinco por cênto acima da nethor ploposta ou do melhor lancê, serão
consideradas empatadas com a prlmeira col-ocada.
10,21.Ã rnelhor classificâda nos termos do item antêiior terá o dirêito de encâmi-nhar r.rma últirna
oferta para desêmpate, obrigatoriamente em valo! infelior ao da ptimeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicaÇão automática para tanto.
10.22.Caso a microêmpresa ou a empresa de pequeno portê melhor cla§sificada desista ou não se
manifeste no prazo estabêIêcido, serão convocadas as demais licitantes nicroempresa e emprêsa
dê pequeno portê que se encontrem naquele intêrvalo de cinco por cento. na ordem de classificaÇáo,
para o exêrcício do mesmo direito, no plazo estabelecido no itêm antêrior.
10,23.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e emplesas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será lealizado sorteio
entre e1âs para quê se identifique aqdeta que primeiro podelá apresenta! mêlhor oferta.
10.24.Só poderá haver empate êntre propostas iguai§, não seguidas de lances, ou entrê lances
finais da fasê fêchada do modo de disputa abêrto e fechâdo.
10.25.Havendo eventual. empate êntre propostas ou lances, o critério de dêsempate será aquele
previsto no Àrt. 3o, § 2", da LeL 8,666/93, asseguraDdo-se a preferência, sucessivamente, aos

bens i
I0.25. l.Produzjoos no PaÍs;
tA.25.2.Ptod:ozidos por êmpresas brasileirasi
10 . 2 5 . 3 . produz idos por emprêsas que invistam em pesqui.sa ê no desenvolvimento dê têcnologiâ no

País;
10.25,4.produzidos por enpresas que comprovêm cunprimento de rêserva de cargos prêvista em l-ei
para pessoa com dêficiência ou para rêabj.litado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na lêgislaÇão.
lO.26,persistindo o êmpate, a proposta veDcedora será sorteada pelo sistêma e1êtrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
10.lt.gncerrada a êtapa de Ànvio de lances da sessão pública, o Pregoeiro devêrá encaminhar,
pêIo sistêma eletrônico, contraproposta ao licitantê que tenha apresêntado o mel'hor prêÇo, para
que seia obtida melhor proposta. vedada a neqociaÇào en condiÇôes diferentes das prêvistas neste
Edital:
LO.2'l .l.A negociação será realizadâ por mêio do sistena. podendo sêr acompanhada Pelos denâis
licitantes;
:1O.2j.2.a prêgoeiro solicitará ao Iicitante methor classificado que, no prazo de 2 (dua§) horas,
envie a sua piopoeta atuâliz.d., adequada ao último lance ofeltado e aPós a nêqociaçâo lealizada,
acompanhada, se for o ca§o, dos documentos complementales, quando necessários à confirtBaÇão
daquefes exigidos neste Edital e já apresentados.
10.28.Havendo neces§idade, o Pregoeiro suspenderá a sessâo, infolmando no sistena a nova dfa e

horário para a sua continuidade. \ I
10.29.após a negociaçâo do pleÇo, o Pregoêiro iniciará a fase de aceitaÇão e julgament\ dh

propos La. \,ni
11.0.DÀ ÀCEITÀAÍLIDÀDE DÀ PROPOSTA VEIICEDORÀ \
11.1'EncêrradaaetapadênegociaÇão,oPregoêiroêxaminaráaPropostacla6sificadaemprimeiro
Iugar quanto à adequação uo óUj.to e à conpatibilidade do preÇo em relação ao náximo estipulado
para contrataÇáo neste certalne.'11,2.ttarendo proposta ou lance vencêdor com valol final pala o rêspectivo iten IêlâciÔnado no

Ànexo f - Termo de Refe!ência - EspêcificaÇôes, na coluna código:
11.2.1.superior ao êstimado pelo oRC, o item será dêsconsidêrado' ou

lL.2,2,com indlciôs qt. "o.àr,ru* 
â uma presunÇão relativa dê inexêquibi t idade ' pelo critérlo

dêfinido no Art, 48, II, da Lel 8,666/93, em tal situaçáo, nâo sendo posslvê1 a imediata
confirmação, podêrá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstlar a sua êxêquibilidade,
sêndÔ.lhe facultado o prazo de ?2 (setenta e duas) horas para comprovar a viabilidadê do3 PieÇos,
Çonforme parâmetros do nêsmo Àrt. 48, rr. sob pena de desconsideração do iten'



11.3.Sa1ienta-sê quê tais ocorrências não desclassificam autonaticamentê a proposta, quando for
o caso, apenas o itêm correspondêntê.
11. 4 . Oualquer interessado podêrá requerer que se lealizem diligências para aferir a

êxêquibilidadê e a legâIidadê das propostas, devendo aprêsentar as provas ou os indlcios quê
fundamentam a suspeita -

11.5.Na hipótese de necessidade dê suspensão da sessâo púb1ica para a rêaIização de diligências.
com vistas ao saneanento das propôstas, â sessão púbfica somente podêrá ser reiniciada mediante
avj-so prévio no sistema com, no mínimo, vintê e quatro horas de antecedência, ê a ocorrência
será registrada em ata.
11.6.O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital cornplêmêntar, pol
meio do sistema, no plâzo de 2 (duas) horas, sob pêna de não acêitaÇão da proposta:
11.6,1,É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a paltiI de solicitaÇão
fundamentâda feita taÍücém no sistêmâ pelo .licitante, antês de findo o prazo.
11.6.2.Deotre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam os que contenham
as características do produto ofertado, tais como malca, nodêIo, fabrj.cante ê procedênciê,
êncaminhados por meio do sistema êlêtrônico, ou, quando indicado pelo Prêgoêiro, por outro meio
etetrônico, sêm prejulzo do seu ulterior ênvio peto sistena eletrônico, sob pena de nâo aceitaÇão
da proposta.
11.?,Sê a proposta ou lance vencedor for desclassificâdo, o Pregoeiro examinará a proposta ou
l-ance subsêquente, e, assirn sucêssivamente, na ordem dê classificaÇáo'
11.8.O pregoeiro poderá encaminhar, por mej-o do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantêjo§o, para que §eja obtido melhor preÇo, vedada a neglociaÇáo
en condições diversas das previstas neste Edltal:
11.8.1.Tarnbém nas hipótêses em quê o Pregoêiro não aceitar a proposta e pâssâr à subsêquênte,
poderá negociar com o respectivo Iicitantê par:a que seja obtido preço mêlho!;
if.A.z-e negociação será realizada por meio do sj.stema, podendo ser aconpanhada pe.Io§ demais
Iicitantes.
11.9,No item náo êxclusivo para a participaÇão de microempresas e êmpresas de pequeno porte,
sernprê que a proposta não fori aceita, e antês de o Pregoeiro passar à subsêquente, havêrá nova
verificaÇão, pelo sistema, da eventual ocor!ência do empatê f.icto, p!êvisto nos Àrts. 44 e 45,
da Lei \23/06, seguindo-se a disciplina antes estabeleci-da. sê for o caso'
11.1O.Havendo necêssj"dade, o Pregoêiro suspendêrá a sessão, informando no sistema a nova data ê

horário parâ a sua continuidadê.
t-1.11,Enterrada a aná1ise quanto à aceitaÇão da proposta, o Preqroeiro verificará a habilitaçáo
do ficitante, obsêlvado o disposto nêstê Edital.

12. O.DA r{ÀBrLÍÍÀÇÃO
12,1.Ressa1vado o disposto no item 8.10, os
Edital, a documentação relacionada nos itens a

fici.tantes deve!ão
seguir, paia fins

êncaminhar, oos temos dêstê
de HÀBILITÀÇÀO:

12. 2. PEggOÀ,rURiDrCÀ:
L2.2.L.Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ'

.12.2.2.prova dê inscriçâo no cadastro dê contribuintes estâdua1 ou municipal, rêlativo à sedê

do li-citantê, pertinente ao seu r;rmo de atividade e compatíveI com o objeto contratuaf.
12.2.3.Ato constitutlvo, e§tâtuto ou contrato social em vigor, devidamentê registrado, em se

tratando de sociêdades comerciais. ê, no caso de sociedadês po! aÇões, acompanhado de documentos
de eIêição de seus administ radoles . InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedadês civis,
acompanhada de prova dê diretor:ia em exêrcicio. Decreto de autorização, em se tlatando dê êmpresa

ou sociedade estrangej-ra êm funcionamento no Pais, e ato de registro ou autolizaÇão pala
funcionamento expedido pelo órgâo competente, quando a ativi"dade assim o exigir. Registro
conercial, no caso de enpresá individual, Certificado da Coodição dê Microempreendedor
Individual, em se trâtando àê MEI. Os referidos documentos deverão estar acompênhados dê todas
as alteraÇôes ou da consolj-daÇão respectiva.
12.2.4,Batanço patrimonial e áemonstiações contábeis do ú1tino êxerclcio social. já exigíveis ê

apresentados nê forma da lei, com i-ndicação das páginas corrêspondentes do fivro diário em que

o rnesmo se encontra, bem como aptêsentaÇão dos competentes ternos de abertura ê encerlamento,
assinados por profissional habilitado ê devidamente rêgistlados na junta comelcial competente,
vedada a sua substituiçáo po! balancetes ou balanÇos p.ovisórios. Tratando-sê de empresa

constÍtuida há menos de um áno, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechámênto do sêu

timeiro ano de êxistência no prazo legal, podêIá aplesental o Balaço dê AbêItura âssinad
rofissionaf habilitado e devidamente registrado na junta comêrcial competente '

ertidão Negativa de Débj-tos Relativos

Municipal da sede do lici tante, ou ou

r

12 .2 , 5, Regulali,dade para com a Fazenda Fêderal _ C

Tributos federais e à Divida Àtiva da União.
12.2.6.Certidôes negativas das razendas Estadual ê

equivalentê, na forma da lei.

p
p

ap
ConsofidaÇ

aprêsentando o lespeclivo Certificado de Regularidade
L1.2.8.erova de inexistênciâ dê débitos inadimplidos

12. 2 , ?. Comprovaçâo de legularidade rêlativa ao Fundo dê Garantia por TemPo de ServiÇo s,
fornecida peta Caixa Econômica Eederal.

perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a

istas CNOT, nos telmos do Titulo VII-A da
eto-Lêi nÔ 5.452, de 1" de maio de 1943
em sêu quadro sôcietário, servidor Púb1ico
da, conforme modêIo Aôexo 1I.

êxpedida pelo distribuidor da sêde do
para aDer!ura dês propostas'

resêntaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabâfh
áo das l,eis do Trabalho, aprovada pefo Dêcr

72.2.9.Dec1arâÇão atêstando que o licitante não possui
da ativa do oRC ou de qualquer entidáde a ele vincufa
12 ,2 . 10. Certidão nêgativa de falência ou concoldata
licitantê, no máximo 30 (tlinta) dias da data prevista

aàs



'12.2.11.consulta consolidada de Pêssoa Juridica expêdida pelo Tribunal de Contas da Uniáo, no

máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrÔnico:
v.rlJla. tcu . qov . br .

l2.2,l2.Comp,.ovaÇào de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou

assêmelhada ao objeto da licitação, feita através dê atestado fornecido por pessoa jurídj-ca de

direito púb]ico ou privado.

12.3.À êxistênciâ de restrição xelativamente à rêgular:idadê fiscal e trabalhista não impede que

o lj.citante qualificado como nicroempresa ou êmpresa de pequeno porte seja declarado vencedor,
uma vez que ateDda a toda§ a§ demais exiqências deste Edital:
L2.3,f .A dectaraÇão do vencedor acontecerá no nomênto imedlatamênte poslerior à fasê de

habilitaÇào.
12.4.A comprovaçáo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas ê empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, obsêrvando-se o seguintê
procedimento:
12.4,1.Às microempresas e êmpresas de pêqueno porte, por ocasião da partj.cipaÇão nesta licitaÇão,
deverão apresenta! toda a documêntaÇão exigida para comprovação de reguLaridadê fiscal ê

trabalhista, dentre os docr.mentos enu,nerados neste -instrumento para efeito de habilitaçâo, nesmo

quê esta apresêntê àlguma !êstrjçâo,
12.4.2.Havendo alguma rêstriçáo na comprovaçáo da regularidade fiscat e trabalhista, será
âssegurado o prazo dê 05 (cinco) dias úteis, cujo termo iniciaf correspondêrá ao monento em que

o licitante for dêc.larado vêncedôt, prorrogávêI por igual perlodo, a critéIio do oRc, para a

regul.arização da documentaÇão, pagamento ou parcêlamento do débito, e emissâo de eventuais
cêrtidões negativas ou positivas com êfeito dê certidão negativa;
12.4.3-A não regularizaÇâo da documentaÇão, no pxazo acirna previsto, implicará decadência do

direito à contrataÇão, sem prejuizo das sanÇÓes previstas no Art. 81, da LeL 8.666/93. sendo

facultado ao ORC convocar os fj-citantes remanescentes, na ordem de classificaÇão, para assinatura
do contrato, ou lêvogar a IicitaÇâo;
12.4.4.Se, Da ordem de classificação, SêgUir-Sê Outta microemplesa ou empresa de Pequeno porte
com alguma restriÇão na documeDtaçâo fiscal e tlabalhista, sêrá concedido o mesmo prazo para
regularizaçáo.
12.5.Havendo a necêssidadê dê envio dê documentos de habilitaÇâo complêmentares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante sêrá convocado a

encaminhá-los, em formato digital, via sistêma, no plazo dê 2 (duas) horas, sob penâ dê

inabilitaÇão:
L2.5,1,Somente havêtá a necessidade de comprovaÇão do p!êênchimento de r:êquisitos, mediante
apresentaçáo dos documentos originais "náo digitais", quando houver alguma dúvida em rel'ação à

integridade do documento digital.
12.6:Não serão aceitos documentos de habilitaÇão com indicaÇão dê CNPJ/CPF diferêntês, salvo
aqueles legalmênte Pêrmitido§ |

tà.O.t.se ó ti.itant. for a matriz, todos os documentos deverão estar em norne da matriz, e se o
lj.citante for a filia], todos os dôcumentos deverão estar êm nome da filial, êxceto aquêIes quê,

pela prÓpria natureza, comprovadamente, forem êmitidos somente em nome da matriz'
iZ.l .i"râ inabilitado o licitante quê não comprovar sua habilitaÇão, seja por não aplesentar
qualquer do§ documentos exiqridos ou apresenta-Ios em dêsacordo com o estabelecido nêstê Edital.
iZ.g.Uo ca"o de inabilitaçã;, havêrá nova verificaÇáo, pelo sj.stema, da êventual ocorrência do

empatê ficto, plevisto nos Arts. 44 e 45, da Lei 723/06, seguindo-se a disciplina antês
êstabêIêcida pâia aceitação da proposta subsequênte '
12,9.Os documento§ necessários à habilitaÇão deveráo ser organizados na ordem deacr:ita neste
instrumento, pr:ecedidos por índicê corlêspondênte, âprêsentados por qualquer processo de cópia
autenticada pàr cartório competente ou pelo P!êgoeiro ou menbro da Equlpe dê Apoio ou publicação
en órgáo da imprênsa oficial. Estando pe!fêitamente leglveis, sem contêr bo.rões, lasuras,
emendjs ou entrelinhas e dentro do prazo de validade. Por ser apênas uma formalidade que visa
facilitarostrabalho§,aau§ênciadoreferidoindicenãoinabj'litaráolicitante:
12,g.1.Ouando o documênto for obtido via Ínternet sua legalldade será comprovada no endereÇo

êletrônico nêIê j-ndicadoi
12.9.2.Podetáserutilizada,acritériodoPrêgoeiro,adocumentaçâocadastraldefolnecedor,
constante dos arquivos do oRc, para cohplovaçâo da autenticidade dê elemêntos apresentados PeIo
licitante.
12.10.Havendo necessj-dade, o Prêgoej'ro suspenderá a sessão, informando no sistêma a nova

horário para a sua continuidedê.
12.11.Co;statado o atendimento às exigências dê habilitação fixadas neste Edital' o ti
será declarado vencedor.

ata

C1

ê

ê]êtrônico, ê devêrá i
13,1.1.Ser etaborada êm COnsonância com as especificações constantes deste Edital e sêus Anêxos,

IedlgidaeúlinguaportuguesaêimplessaêmumaviaêmpapeltiftbladodoproPonênte,quandofor
o caso, sem emenclas, rasura§, arrtràIiarhu" ou lessalvas; suas folhas rubricadas e a última datada

e assinada pelo licitante ou seu representante lega], com indicação: do valor global da proposta;

do prazo de entrega; das condições de pagamentoi e da sua vafi'dade;
13.i.2.Conter a indicaÇão do banco, númeio da conta e agência do Iicitântê vêncêdor, para fins
dê pagamento;

- prôpoata atualizada - deverá ser
solicitaÇão do Pregoeiro no sistema

13. O.DO ENCÀMINHàT'{ENTO DÀ PROPOSTÀ VENCÊDORA

13.1.4 proposta final do licitante dêclarado vencêdor
encaminhada no prazo de 2 (duâs) horas, a contar da



decadência desse direito;
14.2.3.Una vez admitido o recurso,
para aprêsentar a§ razões, pelo si

o recorrente terá, a pârtir de então, o prazo de três dias
stema eletrônico, ficando os dêmais licitantes, desdê logo'
rem contrarrazões também pelo sistêma eletrôni-co, êm Ôutros
término do prazo do rêcorrênte, sendo-lhês assêgurada vista
s à defesa de seus interêsses.
da tão somente os atos insuscêtíveis de aproveitaÍnent
êrão com vista flanqueada aos interessados, no end r o

intimados para, querendo, apresenta
três dias, que comeÇarão a contar do
imediata dos elementos lndispensávêi
14.3.O acolhinênto do recurso invafi
14.4.os autos do processo permanec
constante neste Edital.

,\
15.0.DÀ REÀBERTURÀ DÀ SESSÃO PÚBLICÀ

15.1,À sêssão púbtica poderá ser rêaber
15.1.1.Nas hipóteses de provinênto de !e
da sessáo púb1ica precedentê ou êm que

§erão repetido§ os atos anulados e os q

15.1.2.Ouando houvêr erro na aceitaÇá
decfarado vencêdo! não assinar o contrat
a regularizâÇão fiscal e trabafhista, no
sêrão adotados os procedimentos imêdiat

ta:
curso que feve à anulação de atos anteriorês à rêa1izaÇáÔ
seja anulada a Própria sessão púbIica, situação em que

ue dele dePendam;
o do preço melho

s

r classificado ou quando o licitante

ameote p

15.2.Todos os licitantês remanescêntes devê!ão s

L5.2.L.A convocaÇáo se dará por meio do sistêma

náo reLirar o instrLmento eqrlivalente ou não comprovar
ternos do Art. 43, §1', da Lei 123l06' Nessas hi-póteses'

ostêriorês ao êncêlramênto da etapa de lances'
er convocados para acompanhar a sêssão rêaberta

eIêtrônico (chat) ou ê-mâil, de acordo com a

fase do procedimento licitatôrio;
15.2.2.AconvocaÇáofeitaporê-maildal-se.ádeacordocomosdadoscontidosnocadastroDigital
ãà onc, "..rao 

respoosabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados'

16. O.Dà .âD,,UDICÀÇ.ãO E HO!',IOÍ,OCÀÇÃO

16.1.O objeto da l-icitaÇão será adjudicado ao Iicltante dêclarado vêncedor'

caso nâo úaja interposiçáo de recurso, ou pel-a autoridade supêrior do oRc'

dos recursos apresêntados.

Por ato do Pregoêiro,
após a regular declsão

13.1.3.Estar adequada ao último lance ofeltado e a nêgociaÇão reafizada. aconpanhada, dos
documentos cornplenentares eventualmente soficitados, quando necessários à confirnaÇão daqueles
exigidos neste Edital e já aprêsentados.
13.2.Será cotado rxn único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo
que, nesse úftimo caso, a indicaÇáo em contrário está sujeita a corleçáo, observando-se ao§
seguintes critérios:
13.2.1.Fa1ta dê dlgitos: sêrão aclescidos zêros;
13.2.2.Excêsso de digitos: sêndo o primêiro digito excedentê menor que cinco, todo o êxcesso
será suplimido, caso contrário haverá o arredondamento do díqito anterior pala mâis e ôs dêmais
i.têns excedentes suprimidos.
13,3.Os preços deverâo sêr expressôs em moeda cerrente nacional, o preço unitário e o total em

algarismos e o valor globaf da proposta em al.garismos e poi extenso:
1i:3.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e totaI, resultado da mul' tj-plj'caÇâo do

preço unitário peta quantidadê. o preÇo unitário prêvalecerá;
f:.:.Z.No caso de divergência entrê o valor numérico ê o exprêsso por êxtênso, prêvalecerá o

val or êxpresso por extenso;
13.3.3.Fica estabefecido que havendo divexgência de preÇos unitários para um mesmo produto,
pxevaleceiá o de mênor valor.
i3.4.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sêndo considerada aquela
que não-coiresponda às especificaÇôes afi contidas ou que estabeleÇa vlnculo à propo§ta de outra
licitantê.
13.5,A oferta dever:á ser fiflne ê precisa, limitada, rigolosamente, ao objeto deste Edital", sêm

conter alternâtivas de preÇo ou de qualquêr outra condi.Ção que induza o julgamento a mais de um

resu l tado ,

13-6.No valor proposto êstará incluso todo§ os custos opêracionais, êncargos prêvidencaârl-os,
tlabalhistas. iriúutários, comerciais e quaisquer outros que incidam di!êta ou indilêtamênte no

fornêcimentô dos bens '
13.?.À proposta final deverá ser documentada nos autos e 5erá levada en considelaÇáo no decorrel
da êxecuÇâo do cootrato e aplicaçáo de evêntual sanÇão ao Contratado:
13.7.1,T;das as esPecificaÇÕes do objeto contida§ na proposta vinculam o contratado'
13.8.As propostas que contenhan a dêscrição do objeto, o valor e os documentos complementales

estarão disponiveis na internet, após a homoloqaçáo'
13.9.O prazt de validade da proposta nâo sexá inferior a 60 (sessênta) dias, a contar da data
dê seu êncaminhamênto.

1{.0.DOS RECITP"SOS

14.1,DecIarado o vencedor e dêcorrida a fase de rêgularizaÇão fiscal e trabalhista da Iicitantê
qualificâdacomom.icloemprêsâouêmpre§adepequenoportê,seforocaso.seIáconcêdidooprazo
dê 30 (trinta) minutos, para quê qualquer licitante manifeste a intenÇáo de xecorrer' de forma

notivada, isto é, indicando contrà quais decisôes pretende recorre! e por quais motivos' em

campo próprio do sistema '
ia.ã.n"r."ao quen sê manifestê, cabêrá ao Prêgoelro verificar a tenpestividade e a êxistência
de motivaÇão dà intenção de rêcorrer. para decidir se admj-tê ou não o rêcurso, fundâmentadamentê:

14.2,1,Nesse monento o pregoeiro não adentrará no mérito recur§aI, nas apenas vêrificará as

condiÇõês de admissibilidade do rêcurso;
1,4.2.2.A falta dê manifestaçáo motivada do licitantê quanto à intenÇão de recolrer importará a



16.2.Após a fase rêcursal, constatada a ,egularidadê dos atos prâticados, a autoridade superior
do ORC homologará o procedimento licitatório.

17.0.DO COTCTRÀTO

17.1.Após a hornologaÇão pela autoridadê superior do ORC, o adjudicâtálio sêrá convocado para.
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consêcutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o rêspectivo contrato, elaborado êm conformidadê com as modalidadês pennitidas Pela Lei 8.666/93,
podendo o mesmo sofaer alteraÇões nos têrmos defj"nidos pela referida norma:
1?,1.1.0 prazo de convocaçáo poderá ser prorroqado uma vez, por iqual periodo. quando sollcitado
pela pârtê durantê o seu transcurso e desde quê ocorra notivo justificado aceito pê14
Àdlnini-straÇão;
17.1.2.Não atendendo à convocaÇáo parê assinar o contrato, e ocorrendo êsta dentro do prazo de
vari-dade de sua proposta, o licitante perdêrá todos os direitos qrile porventura tênha obtido como

vencedôr da licitaÇão;
17.1.3.Na assinatura do contrato será exigida a conprovação das condiÇões de habilitaÇão
consignadas nêste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do rêferido
cont rato;
17.1.4.Caso o licitante primeiro colocado, após convocaÇão, nâo comparecel, não comprovar as
condiÇões de habifitaçâo consignada§ neste EditaI ou se recusar a assinar o contrato, sem

prejulzo da aplicaÇão das sanÇões prêvistas neste instrumento e das demais cominaÇôes lêgais
cabíveis a esse licitante, é facultado à AdministraÇâo convocar os 1j-citantes lêmanêscentês,
lespeitada a ordem de classificação e sucessivamente, para, após a conprovaÇão dos r:equlsitos
parà habilitação, anâfisada a proposta ê eventuais documentos complementales e, feita a

negociação, assinal o contrato.
17.2.O contrato que eventualmente venha a sêr assinâdo pelo licitante vencêdor, poderá ser
alterado com a dêvida justificativâ, unj-lateralmente pefo Contratantê ou por acordo entre a§

partes, nos casos previstos no Art. 65 e §erá rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
;os Arts- -11 , '78 e 19, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
1?.3,O Contratado fica obrigado a acêita!, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

suprêssôes que se fizerem oas complas, até o respectivo limitê fixado no Àrt. 65, § 1" da lei
A.à66/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá excedêr o linite êstabelecido, salvo as §upressóes
rêsultantês de acordo celebrado entle os contratantes.

18. O . DO RE"A,JI'STÀI,'ENEO
18.1.Os preços contratados sáo fixos e iireaiustávêis no prazo de um ano'
18.2.Dentro do prazo de vigêncj-a do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os pleÇos
poderão sofler reajuste após o intêrregno dê r]m ano, na mesma proporção da variação vêrificada
no IpcA-IBGE acumulado, tonando-se por base o mês de aplesentação da Iespectiva ploposta,
exclusivameDtê para as obrigaÇôês iniciadas e concfuidas após a ocollência da anualidade.
1B.3.Nos reajustes subsequentês ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do ú-Itj.mo leaju§te.
18.4.No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndicê de reajustameoto, o contlatante pagâIá ao

Contratado a importância calculada peta últina varj-ação conhecida, Iiquidando â diferenÇa
cottespondente tão logo seja divufgado o lndice defj.nitivo, Eica o contratado obÍigado a

apaa""rrtur merAória de cálcuIo referente ao reajuStamento de preÇos do valor renanescente, semple
que este ocolrêr.
ig.S.Itu" aferiÇôes flnais, o indice utilj-zado pala rêajuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
18.6.Caso o lndicê estabelêcido para reajustamento venha a ser êxtinto ou de qualquer forma não

possa mais sêr utilizado, sêrá adotado, em substituiçáo, o que vier a sel determinado pê1a

têgis1aÇâo entáo êm vigo!.
lgll.Ua ausência de previsáo fêgal quanto ao indicê substituto, as partes elegerão novo indice
oficial,parareajustamentodopreçodovalorremanescente,polmeiodetêrmoaditivo.
18,8.o rêajuste poderá ser realizado por apostil-arnento '

19.0.DÀ COMPRO'\rÀçÃO DE EXECUçÃO E RECEBT ENTO DO OB.TETO

19.1,Executada a presente contrataÇão e observadas as condições de adiÍnplemento das obl
pactuadas,osprocedimeotosêprazospararecebeloseuobjetopêlooRcobedecêIâo,con
casor às disposiÇÕes do§ Arts. 73 a 16, da Lei 8.666,/93'
19.2.Serao dàsignados pê1o ORC reprêsentantês com atribu.iÇões de Gestor e Eiscal do Ies
contrato, nos termos da norma vigente, espêcialmentê pala acompanhar e fiscalizar a sua ex

respêctivamênte,permitidâacontrataçãodêterceirosparaassistênciaesubsldiodeinfo
pertinentes a essas atribuiÇÔes.

igaÇões
fornê o

pectivo
uÇão,

Ções

2O.O.DÀS OBRÍGÀÇôES DO CONTRÀTÀNTE E DO CONTRÀTÀDO

24.
20.
a5

prê
24.
pro
dê

1.O
1,.1.

cfá

brigaÇôês do Contratantê:
.ntátuar o pagamênto rêlativo ao objêto contratado êfêtivamente rêalizado, de acor
usulas do ràspectivo contrato ou outlos instrumentos hábeis;
.Ploporcionar ao Contratado todos Ôs meios necessários para a fiel execução do obj
tê contrataçáo, nos !êrmos do correspondênte instrumento dê ajustê;
.Notificar o Contratado sobrê qualquer irregularidade êncontrada quanto à qualida
os ou serviços, êxêrcendo a mais ampla e comptetâ fiscalização, o quê não exime o Cont
s rêspônsabilidâdês pactuadas ê preceitos 1êgaisi
.Outras obrigações estabêlecidas e rêIacionadas na Minuta do contrato - Anexo 111'

1.3
dut
suá
!.4

20.2. Obrigaçóes do Contratado:

do com

eto da

de dos
ratado



20,2.1.Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrlgaÇões concernentes à legislação fiscal,
civi1, tributária e trabalhista, bem como por todas as despêsas ê compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou tercêiros em !azáo da execuÇão do objeto
contratado;
2O.2.2.Substituir, atcando com as de§pêsas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarêm
defeitos, alteraÇões, imperfeiÇões ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, alnda quê constatados somênte após o lêcêbimênto ou pagamento;
20.2.3.Náo tlansferir a outrem, no todo ou en parte, o objeto da contrataÇAo. salvo mediante
p!évia e expressa autorização do Contratante;
2O.2,4,Manter:, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábêis. êm conpâtibilidade
con as obrigaÇõês assumidas, todas as condiçóes de habilitaÇão e qualificaÇão êxlgidas no

respectivo processo licltatório, conforme o ca6o, apresentando ao Contratante os dôcumentos
necessários, senple quê solici tado;
20.2.5.Ernitir Nota I'isca1 co!respondente à sêde ou filial da empresa que efetivêriente participou
do certarne e consequentemênte aprêsentou a documentaÇâo exigida na fase de habilitaÇào;
20.2.6.Exêcutar todas as obrigaÇões âssrmidas sêmpre com obsêrvância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos fegais, normas e especificaÇóes técnicas
coxrê spondente s ;
20.2,?,Outras obrigaÇões estabelêcidas e têlacionadas na Minuta do contlato - Anexo IIÍ.

21.0. DO PÀGÀl'rErÍrO
21.1.O pagamento será reatizado mediante processo regular e em observância às noi:mas ê

maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,procedimentos adotados pelo ORC, da seguintê
contados do periodo de adimplemento.
21.2.O desêrüoLso máximo do periodo, não será
acordo com o clonograma aprovado, quando

p
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobla
22.4 .Ap6s a ap
ao Contratado,
de mora qu
será registrado e

superio! ao valor do respectivo adinplenento, de
for o caso. ê semple em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros.
21.!.r.tenhun valor será pago ao contratado enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigaÇáo
financeira que lhe fox imposta, em vir:tude de penalidade ou inadimplêncla, a qual poderá §er
compeDsada corÀ o pagamento pendênte, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquel natuleza.
21.4.llos casos dé evêntuais atrasos de pagamento nos ternos deste instrumento, e desdê que o

contratado não tenha concorrido de alguma fo!'ma pala o atraso, sêrá admitida a compensaÇão

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data corlespondente ao

efetivo pagamento da parcela. os encargos moratórios dêvidos eÍn razáo do atraso no paga.nento

rerâo c"lculados com utilização da seguinte fórmu1a: EM = N x VP x I, onde: EM: êncargos
moratórios; N = número de dia§ entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

vp = valor da parcela a ser paga; e I = indice de conpensação financeila, assj.n apurado: I =

(TX:100) :365, sêndo Tx: Percentual do IPCÀ-IBGE ac\.mu1ado nos últimos dozê meses ou' na

sua fa1ta, um novo lndice adot;do pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
índice estabefêcido paia a compênsaçâo financeira vênha a ser extinto ou dê qualquêr forma náo

possa mai.s ser utilizado, será adotado, em substituiçâo, o que viel a ser determinado pela
legislaÇão então em vlgor.

22.0.DÀS SÀNçõES ÃDMrNt STR ATrvÀS
22.1.Quen, cônvocado dentro do prazo de vatj'dade da sua propo§ta, náo celebrar o contrato'
deixar de entrêgar ou apresenia! docrmentação falsa êxigida para Ô certâme' ensêjar o

retardamento da exêcuÇão de seu objeto, não mantivêr a proposta' falhar ou fraudal na exêcuÇão

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇões falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o di-relto à ampla defesa, ficará impedido de 1j-citar e contratar com a Uniâo, Estado§,

ói"trito federal- ou Municlpios ê, será descÍêdeociado do Sistêma de Cadastramento únificado dê

Fornecedores sIcAF do Governo rêderal e de sistemas semêlhantes mantidos por Estados, Distrito
Eederal ou Municípios, pêIo prazo dê até 05 (cinco) anos, sêm prêjuÍzo das multas previstas
neste Edital e das demais corninaçóe§ legais.
22.2.A xeerisa injusta em deixar dL.*p.1. "r obrigaÇões assumidas e preceitos legais, suiêitará
o contratado, gâ;antida a pÍévia defeia, às seguintes penalidadês previstas nos Arts' 86 ê 8?'

da Lei 8.666/93: a - advertência; b - mufta dê mora dê 0,53 (zero vírgu1a cinco por cento)

aplicadasobreovaloldocontratopordiadeatrasonaentrega,noinic.ioounaexecuÇãodo
otluto oru contratado; c - mu1tâ de 1OE (dez por cênto) sobre o valor contlatado pela inexecuÇâo

totaf ou parcial, do contlato; d - 5 imultaneamente, qualquer das penalidadês cablveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei L0.520/02'
22.3,5e o vafor da ÍIulta ou indenizaÇão devida nã

s a comunicação ao Contratado, será automat
o for recol-hido no prazo dê 15 (quinze) d
icamente descontado da plimeira parcêla
aclescido de juros moratórios de 18 (um

agaÍrento a que o Contlatado vier a fazer jus,

1as
do

por

ita
1ta
ato

do i udicialmênte.
licaÇão de qualsquel: das penalidades previstas
e publicado na imprensa ofj-cial, excluldas as

, rêâ1izar-se-á comunicaÇáo escr
penalidades de advertência mu

ando foi o caso, constando o fundêmenlo legal dâ puni
publicado nô cadastro correspondente.

Çâg, informando ainda qu t

izaçáó
23. O.DÀ3 DTSPOSTçõES GERÀrS
23.1-Da sessão púb1ica do Pregâo dj-vtllgai-se-á Àta no sistêma êIetrônico'
23,2.Náo havendo êxpediente oú ocorrenáo qual'quêr fato superveniente que inpeÇa a real
certamenadatamarcada,asessáoseráâutomaticamentêtransfêlidaparaoprimêiro
;;;;A;."a., no mesmo horário anteriormente estaberecido' desde que náo haja comun

contrário, Pefo Plegoêiro '

o
dia útif

lcaÇáo em
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23.3.Todas âs referências de tenpo no Edital, nos sêus Anexos, no aviso e dulante a sêssáo
pública observarão o horário de Brasllia - DE.
23.4.No julgâmento das propostas e da habilitaÇâo, o Pregoeiro poderá sanax erros ou falhas que

náo a]têrem a substância das propostas, dos docrmentos ê sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata e acêssíve1 a todos, atlibuindo-lhes validadê e eficácla para
fj.ns dê habilitaÇão e classificaÇáo.
23,5.A hornologaÇão do resultado dêsta 1ícitaÇão não implicará di.reitô à contrataÇào.
23.6.As normas disciplinadoras da Iicitação serão sempre intêrpretadas êm favor da anpliação da

disputa entie os interessados, dêsde que não comprometam o intelesse do ORC, o Principio da

isonomia, a fj-nalidade e a seguranÇa da contrataÇão'
23.7.Os licitantes asst]lnêm todos os custos dê preparação e apresentaçáo de suas propostas e o

ORC náo será, em nenhum caso, responsávêf por esses custos, independentemente da conduÇão ou do

resultado do plocesso licitâtório.
23,B.para todos os êfeitos, na contagem dos prazos êstabelecidos nestê Edital ê sêus Anêxo§,
excluir se-á o dia do inicio ê incluir-se-á o do vencimento, Só sê iniciam ê vencem os prazos
em dias de êxpedientê no ORC.

23.9,o desat;ndimento de exiqências formais nâo essenciais não importaxá o afastamênto do

licitante, desde que sêja possíveI o aproveitamento do ato, obsêIvados os principlÔs da isÔnomia

e do interesse púbIico.
23,10.8m caso dL divergência entre disposições do Editat ê de seus Arexos ou demais peças que

compóêm o processo, prevalecêrá as do Edital'
23.11.Decairá do direito de impugnar pêrante o oRC nos te4nos do presente instlumento, êquele
que, têndo-o acêitado sem objeÇáo, venha a aprêsentar, depois do julgamento' falhas ou

irregularidades que o viciaram hipótesê êm que tal comrrnicado nâo terá efeito dê recur§o'
B.tá.As dúvidas;urgidas após â apresêntaÇâo das propostas e os casos onissos nestê inst..rmênto,
ficaráo única ê exclusivanente sujêitos a interprêtaÇão do Plegoeiro, sêndo facultada ao mesmo

ou a autoridade superio! do ORC, êm qualquer fase da licitaÇão, a promoÇão de diligência' na

forma do Art. 43, §3o, da Lei 8.666/93, destinada a escLarecer ou a complernentar a instruÇão do

processo.
23.13.O Editaf e seus AnexOS também estão disponibi Ii zado§ na intêqra no endereÇo eletrônico:
https: / /www. portaldecompraspubficas . com. br; e podêrão §êr lidos' e quando for o caso obtidos'
nediante pro""""o regular é observados os ptocedinêntos definidos pelo ORC, no enderêÇo: Àv'
presidênt; Joáo pêssoa, 4? - Centio - Mogeiro - pB, nos horários normais dê expediente: das

08:00 as 12:00 horas; mesmo enderêÇo e horário nos quais os autos do processo âdministrativo
permanêcerão com vista franqueada aos interêssados'
i3.11q,puta dirimir eventuaii controvérsias decorrentes destê certame' excluído qualquer outro'
o foro competentê é o da comalca dê ltabaiana, Bstado da Paraíba'



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEÍTURÀ MUNICIPÀ! DE MOGEIRO

COMTSSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀIIEXO I -

TERMO DE

PREGÃO ELETRôNICO NO 00006,/2022

REEERÊNCÍA - ESPECI FICÀÇÕES

1.0.DO OBJEIO
1,1.constitui objeto desta 1j'citaÇâo: CONTRÂTÀÇÃO

MECANÍZADA PA.RÂ O MUNÍCÍPIO DE MOGEIRO.

cóDrco i DI SCRIMINAÇÀO

DE EMPRESÀ PÀBÀ AQUISIÇÃO DE PATRULHA

2 .0 .DÀ JusÍrFrcÀÍwÀ
2.1.A contrataÇão acima descrita, que será procêssada nos têrmos deste instrumento convocatório,
especiflcaçõe§ técnicas e informaçÕes complementares qtlê o acompanham, quando for o caso,
jrr"tifi".-"", pela necessidade da devlda efetivaÇão de compra para suprir denanda especlfica -
óotrtneraÇÃo DE EMPRESA pARÀ AeursrÇÂo DE PATRULI{A MECANÍZÀDA PA.RÂ o MúNrcÍPro DE MoGErRo -
considêrada oportuna e imprescindivel, bem como relevante rAedida de interesse público; ê ainda,
pela necessiáade de desenvolvirnento de aÇões continuadas parâ a promoçáo de atividades
iàrtinentes, visando à maxiÍnizaÇão dos recursos êm refaÇão aos objêtivos programados, observadas

às diretrizes e metas definidas nas ferranentas de planejamento aprovadas'
2.2.4s caractêrlsticas e especificaÇões do objeto ora licitado são:

3.

1 :Trator aglicola sobre rodas equ
Tanque de,:con potência de no mínimo l5 cv Eixo dianteiro tiPo 4x4

,coÍüustlvêI com caPacidadê nlnimo de 63 litros TransÍLissão Desfizaote el

talmente sincronizâda com I velocidade, com I êvânte hidráu1ico e vazão de

rnlnimo 411/min - Sistema Hidráufico de fevante com capacidade de no mlnimo

000 kg no olhal Freios de muttidiscos à banho de óleo Rodado Dianteiro
2.4x24 R7 Rodado lraseiro 18.4x30 R1

roteÇão Contra CaPo

T'NIDÀDE

ipado com o motor de 3 cilindros turbinados UND

Equj,pamentos básicos: Estmtura dê
1

P

:con toldo,
tamento de âcordo com as normas de seguranÇa vigente,

1uzês de freios, P iscà aferta ê direcional, faróis de servlÇo,
ôs e luz de ré, sincronizadôs con a !é, buzina, espelhos,sinais sonol

,retrovisoies.

3. O.DÀ.s OBRrGÀÇõns oo coxrur.nNrp

L"

3.1.Efetuar
cláusuLas d
3.2. Proporc
presente co
3.3,Notifi-c
produtos ou
de suas re§
3.4,Outras

o pagamento relâtivo âo objeto
o resPectivo contrato ou outros

contratado efetivamente lealizado, de acordo com

instrumentos hábeis.
as

ionar ao contratado todos os me

ntrataÇ áo, nos têrmos do colrespondente instir.mento de ajuste'

ponsabilidades pactuadas e preceitos legais'
inuta do Contrato Anêxo IIlobrigaÇões êstabêleci"das e relacionadas na M

{. O.DÀ§ OBRIGÀÇÕES DO CONTRÀTÀDO

ios nêcessários pala a fiê1 execuÇão do objeto dâ

4.l.Responsabili"zar-se por todos os ônus e obrig
tributária e trabalhista, bem como po! todas as
titulo, perante seus fornecêdorês ou tercêiros êm

4.2.Substituir, arcando corn as despesas decorrent
defeitos, âlteraÇões, imPerfeiÇôes ou quaisquer i
instnmênto de ajuste pactuado, ainda qrle constatâ
4,3.Não transferir a outrem, no todo ou em partê, o

anto à qualida
não exime o Cont

açôes concetnêntes à .IegislaÇão fiscal, civi1,
despesas e compromissos assumidos, a qualquer

razâo da êxecução do obieto contratado
es, os mateliais ou selviços que apresentarem
r!êgularj.dades discrepantês à§ êxigências do

aroc ontratado sobre qualquer irrêgularidadê encont!ada qu

serviços, exercendo a nais ampla e completa fiscalizaÇão, o que
dos
ado

dos somente após o recebimento ou pagamento '
objêto da côntrataÇão, salvo mêdiante prévia

e expressa autorizaÇão do Contratante'
4.4.Manter, durantê a vigência do contlato ou outros instlumento§ hábêis' em coÍnpatibilidadê
com as obÍigações assumidâs, todas as condiçôes dê habilitaÇâo ê quâlificaçáo exigidas no

ia"peati.ro p-to"a""o licitatório, conforme o caso, apresentando ao contratante os docrnnêntos

nêcessários, sêmprê quê solicitado.
4.5.Eniti! Nota Eiscaf .o.r."pàrra.r1t. à sêde ou filial da emprêsa que efetlvamêntê pâlticipou
do certame e conseçpêntemente apresentou a docrmentaÇáo exigida na fase de habllitaÇão'
4.6.Executa! todas as obrÍgaÇõàs assu$idas sêmpre com observância a nêfhor técnica vigente.
enquadrando-sê, tigo.o"^ .r1., dentro dos precêito§ legais' normas e espêcificaÇões técni'cas

colrespondenteS .

4 . ?. outras obrigaÇóês estabelecidas e relacioôadas na Mi'nuta do Contrato - Anexo III

s.O.DO PRÀZO E DÀ VIGÊNCIÀ

gUÀNTIDÀDE
2

,I.
\
d



5.1.O prazo máximo de entrega do objeto da contrataÇão,
hipóteses previstas no Àrt, 57, § 1', da tet 8.666/93,
da emissão do Pedido dê compra:

Bnt.ega: 30 (trinta) dias.
5,2.4 vigência do respect.ivo contrato será determinada:
2022, considerado da data dê sua assinatura.

que
está

admi te
abaixo

prorrogação nas condiÇões e
indicado e será consi-derado

até o final. do exelcício financeiro de

6.3
dos

5. O.DÔ REâ.'USTÀI,IENTO
6.1.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis oo prazo de um ano.
6.2.Dentro do prazq de vigência do contrato e mediante soficitação do Contrâtado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de \m ano, na mesma propo!Ção da variaÇão verlficada
no IPCA-IBGE acumufado, tomando-Se por base o mês de apresêntaÇão da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaçóes ioiciadas e concluídas após a ocorrência da anualidadê.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o lnterrêgno mÍnimo de um ano sêrá contado a partir
êfêj-tos financêiros do úftimo reajuste.
No caso dê atraso ou não divulgaÇão do indice de leajustamênto, o contratante pagalá ao

Contratado a importância calculada pêla úItj-ma variaçâo conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. fica o Contratado obrigado a

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preÇos do valor remanêscente, senpre
gue este ocorrer,
6.5.Nas aferições finais, o indice utilizado para rêajuste 5erá, obligatoriamente, o definitivo'
6.6,Caso o índice estabe.lecido para leajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo
possa mais ser utilizado, será âdotado, em substituiÇáo, o que viêr a sêI determinado pela
Iegj.slação então em vigo! '
6,i.Na ausência de previsáo legal quanto ao indice substituto, as partes êIegerão novo indice
oficial, para reajustamento do prêço do valor remanêscênte. por mêio dê termo aditivo.
6.8,o reajuste podêrá ser Íealizado por apostilamênto'

7. O.DO PÀGÀ},IENTO

7.1,0 pagamento será realizado mediante processo regular e em ob§ervância às normas e

procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte ÍLaneira: Pala ocorrêr no prazo de txinta dias,
contâdos do periodo de adimplelnento.
7.2.O desemlcolso náximo do periodo, ôâo será superior ao valor do respectivo adimplemento, de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sêmpre em conformidade com a
disponibilidade de rêcursos financeiros.
?.3,Nenhum valor: será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualguer obrigaÇâo
financêira que lhe for imposta, êm virtude de penalidade ou inadinplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acléscimo de qualquer natuleza.

8.0.DÀ COMPRO\rÀçÃO DE E:CCUÇÂO E RECEBTMENTO DO OBJE3O

8.1.Executada a presênte contrataÇão ê obselvadas as condições
pactuadas, os plocedimentos e prazos para receber o seu objeto
caso/ às disposições dos Arts. '13 a'76, da Í,ei 8'666/93'

de adimplemento das
pelo ORC obedecêrâo,

obrigaÇôes
conforrne o

g.O.DOS PROCEDTUENTOS DE FISCÀ!ÍZÀÇÃO E GERENCTÀI'GNTO
g.1.serão dêsj-gnados pefo contratante repre§êntantes com atribuíçÕes de GestoI e Eiscal do

contrato, nos termos da norrna vigente, especiafmentê para acompanha! ê fiscalizar ô sua execuR),
respêctivamente, pel]ni-tida a contrataçáo dê telceiros PaIa asslstência e subsidio.lê r)ertineitês
a êssôs atribuiÇÕês' \ \\
10. O.DÀS SÀlrçõES ÀDMrNrSrRÀErrÀg \,1
10.1.Ouen, convocado dentro do prazo de vafidade da sua proposta, não celebrar o contratd;
deÍxar de entrêgar ou apresentar documêntaÇâo falsa êxigidâ para o Çertame' ensejar o

retardamenLo da execuçáo dê seu objêto, não mantivêr a ploposta, falhar ou fraudal na execução

do contrato, conportar-se de modo ini-dôneo, declarar informaçÕes falsas ou coneter fraudê fiscal,
garantido o direito à ampla dêfesa, ficará ir6pêdido dê licital ê contratar com a Uniâo, Estados.
ói"t.ito Fêderal ou Municipios e, será descredenciado do sistêÍnâ dê cadastramento Unificado de

Fornecedores SICAF do Governo Eedera.I e de sistemas semelhantes naDtidos por Estados, Distrito
I'ederal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem preiuizo das nultas previstas
nêste Edital e das demais cominaÇões legais.
10.2.À recusa injusta em deixar de crnnprir as obrigações assumidas e pleceitos legais, sujej-tará
o contratado, garantida a prévia defeia, às sêguintes penalidades prêvistas nos Arts. 86 ê 87,

dâ Lei 8.666/931 a - advertência, b - multa de mola de O,5g (zero virgula cinco Por cento)
aplicada §obre o valor do contrato por dia de atraso Âa entrega, no inlcio ou na execuÇão do

otl.to or. contratado; c - multa de 1Og (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
toial ou pârcia1 do côntrato; d - s j-multaneamente, qualquer das penâlidades cablveis
fundânêntadas na Lei 8'666/93 e na Lei 7a.520/02,
10.3.Se o valor da nulta ou indenizâção devida não for rêcolhldo no prazo de 15 (quinze) dias
apósaÇomunicaÇâoaocontratado,sêráautomaticamentedescontadodaprineilaparcelado
págamento a quê o contratado viel a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por

à"rrto) 
"o 

mês, ou, quando for o caso, êobrado judicialmentê'
10.4.Àpósaap]1caÇáodequaisquerdaspenalidadesprevistas,realizar-se-áconunicaÇãÔêscrita
ao Coniratado, ê publicado nu i^pt"rr"u oficial, excluÍdas as penalidades dê advertência ê multa
demoraquandoforocaso,constandoofundamentolega]-daPuniÇão,informândoâindaquêofato
será registrado e publicado oo cadastro correspoodente'

AW')



12. O.DO !.{ODELO DE PROPOSTÀ

12.1.É parte intêgrantê deste Têrmo de
tante utiliza-lo cono referência

Referênciâ o modê1o de proposta corrêspondente, podendo
- Anexo 01.o 1i

LEN
SECRETÁRIO

DE AN ALVES

11. O.DÀ COMPENSÀçãO FrldAt{CErRÀ
11.1.Nos casos dê êventuais atlasos dê pagarnento nos têrmos dêste instnmento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido dê algumâ forma para o atraso. sêrá admitida a comPensaÇáo

financeira, dêvj-da desdê a data limite fixada para o pagâmento até a dâta cor.e§pondênte ao
efetivo pagamento da parcela, Os encargos noratórios devi.do§ êm razão do atraso no pagaÍrênto
serâo calculados con utilizaÇão da seguinte fórmu1a: EM: N x VP ' r, onde: EM = encarqos
moratórios; N = número dê dias entrê a data prevista para o pagarnento e a do efeti-vo pagamento;
Vp = valor da parcela a ser paga; ê 1= lndice de compênsaÇáo financeira, assim apulado i I =
(TX:100) ;365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, r]ln novo indice adotado peIô Governo Federal que o substitua' Na hipótesê do rêferido
índice estabêIecido para a compensaÇáo financeira venha a se! extinto ou dê qualquer forma não

possa nais ser uti.lizado, será adotado, em substituiÇão, o que viel a ser determinado pêfa
legislaÇão então em vigor.

V



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PRE EE ITI'R,À MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNEITTE DE LICITÀÇÃO

ÀT.IEXO 01 ÀO EERI.,o DE REEIRÊNCIA - PROPOSTÀ

PREGÃO EI,ETRÔNICO N. OOOO6/2022

PROPOSTÀ

REFERENTE: PRIEGÃO ELETRôNI CO NO 00006/2022
PREEEITURÀ MUN]CIPAL DE MOGEIRO _ PB.

oBJETo: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PATRUI,HÀ MECÀNIZADA PARÀ O MUNICÍPIO DE MOGEIRO.

PROPONENTE:
CNPJ:

-J Prezados senhores.

Nos termos da Iicitação em epigrafê, apresentamos proPosta conforme abaixo:

DI
1 Trôtor aqrlcola sobre rodas equipâdo UND

o motor de 3 ciLindros turbinados
potência de no rôlnimo 75 Cv -

com
Eixo

diaoteiro tipo 4x4 - Tanque de coÍüustível
com capacidade mlnimo cle 63 ].ltros -
Trànsmissão Dêslizante ê tota
sincronizada coÍn I velocidade,
fevante hidráulico e vâzão de oo

fmente

mínimo

o:

j411lnin sistema Hidráullco de leva
:con capacidacle de no mlnimo 3.000 kg
lolhâ1 - rreios de multidiscos à banho
ó1eo - Rodado Dianteiro 12.4x24 al
Rodàdo Traseiro 18.4x30 R1 - EqulPamen
ásicos: Estrutura de ProteÇão Contra
apotamento de acordo com as normas de
egurânça vigente, com toldo, luzes de
reios, pisca alerta ê direcional, faróis
e selviÇo, sinaig soooro6 e fuz de rê,
incronizâdos com a ié, buzina. espefhos
etrovisores.

b
C

s
f
d
's

VÀLOR GLOBAL DA PROPOSTA - Rç

PRÀZO DE ENTREGA:
CONDIÇÔES DE PAGÃMENTO:
VÀLIDÀDE DESTA PROPOSTÀ:

Dados bancálios do proponente para fins dê pagamento:
Banco:
Conta:

Locaf e Data.

NOME /CPE/ASSINATURÂ
Represêntantê legal do proponente.

GO PREÇO TOTÀÍJUNIDÀDE QUÀNTIDÀDE 1'NIT,

OBSERVÀÇÃO: a proposta dêverá ser elaboradâ em papê1 timbrado do proponente'

)a



ESTÀDO DÀ PÀtÀÍBÀ
PREEEITURÀ MI'NICIPÀI DE MOêEIRO

COMTSSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO II _ PREGÃO EI,ETRôNICO N" 00006,/2022

MoDELo DE DECLARAÇÃ.o - náo possuir no quadro sociêtárj.o servidor do oRC

REFTRENTE: PRTGÃO ELETRôNICO N" OOOO6/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CNP.]

1.0 - DECLÀRÂÇÃO de que não possr-1i no quadro sociêtário. servidor púbIico da ativa do órgão
lealizado! do certame ou de qualquer entidade a ele vj'nculada.

O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadlo sociêtário e de funcionários,
q,-,àfqr"r servj-dor eietivo ou comissionado ou emprêqado desta Plefeitura Municipaf de Mogeiro.
como taÍúcém em nenhrm outro órgião ou entidade a ela vinculada. exercendo funçôê§ técnicas,
gerenciais, conerciais, administrativas ou §ocietárias.

tocâI e Data.

NOME,/CPP/ASSINATURÀ
Represêntantê 1ega1 do proponentê.

OBSERVÀÇÀÔr a declâração deverá ser elaborada em Papel tinbrado dÔ proponente '

r



ESTÀ.DO DÀ PÀRÀÍB.À
PREFEITUR,À MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÂo PE RI,íÀNEFTE DE LrCrTÀÇÀO

À}IEXO III - PRTGÁO ELETRôNICO NO 00006/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÀO ELETRÔNICO N" 00006/2022
PROCESSO ÀDMINISTRÂTIVO N. PE OOOO6/2022

CO}IÍRÀTO NO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 51 CELEBRÂM A PRETBITURÀ MUNICIPÀL DE

MOGEIRO E ., PÀRÀ EORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NBSTE

INSTRUMENTO NA TORMA ABAÍXO:

pelo presênte instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Munj.cipaL de Mogel!o - Av.
presiáente João pêssoa, 4? - Centro - Mogêiro - PB, CNPJ n" 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito ,\ntonio José EêIreira, Brasileilo, solteiro, Emp!êsario, lesidente e

domiciliado na sitio Pintado de cina, 138 - ÀIea Rural - Mogeiro - PB, CPr n" 840.199.644-91,
carteira de Identidadê n. 3360118 SSPPÀ, doravantê simplesmente CoNTRÀTANTE, e do outrÔ lado

/...-cPt

.. CNP.I n' , nestê ato representado
por ....
CPF n' ,,
as partes
seguintês

residente e dorniciliado íê ....,
Carteira de Identidade n doravante simplesmentê

o qual se regêrá pelas
CONTRATADO, decidi ram
cIáusulas ê condiÇóescontratantês assinar o prêsêntê contlato,

CúUSUÍ,À PRI!.íEIRÀ - DOS FINDÀ}TENEOS:
Este contrato decorte da licitaçáo modalidade Pregão Elêtrônico n" 00006/2022, processada nos

termos da Lei Fedêral n. 10.520, de 1? de Jú1ho de 2002 e subsidiariamentê a Lêi Eedêral no

g.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Complementar n' 123, de 14 dê Dezelribro de 2006; Dêcreto

federal o" 10,024, dê 20 de Setenbro de 2019; e legislaÇáo pertinente, consideradas as alteraÇões
posteriores das xêferidas normas '

CIÁUSULÀ SEGI'IIDÀ - DO OB.JETO:

o presênte contrato ten por objêto: coNTRATAÇÃo DE

PARÀ O MUNICÍPIO DE MOGEIRO.

EMPRESÀ PARA ÀOUlSIÇÂO DE PÀTRULHA MECANIZÀDA

acordo com as condiÇõês expressas nêste
técnicas correspondentes, procêsso dê
ê instruÇões do Contratante, documentos
contrato, indêpendente de transcriçáo; e

ô fôrnecimento deverá sêr executado rigorosamentê de

instrumento, proPosta aplesentada, espêcificaÇões
Ii-citaÇão modalidade Pregão Elêtrônica t\" 00006/2022
esses que fi.côm fazendo partês intêglantes do presente
será leal-izado nâ forma parcelada'

CúUSUIÀ TERCEÍRÀ . DO I/ÀIPR E PREÇOS:

o valor totat dêstê cootrato, a base do preÇo proposto, é de R$
t/-

crÁusu!À QUÀRIÀ - DO RAÀ,JUStÀt'tEllTo Et{ sENrÍDo EStRrro:
os preços contratados sáo fixos e irleajustáveis no prazo de r]m ano'
Oàr.r't.o'ao prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇáo do Contratado, os preÇos poderão

sofret reajuste após à inter.egno dê um ano, na mêsma ploporÇão da valiação verificadâ no lPcÀ-

IBGE acumulado, tonando-se po.iu"" o mês de apiesentação da respectiva proposta, êxclusivamente
para as obrigaçôes iniciadjs e concluídas após a oco!rência da anualidade'
Nosreajustêssubsequentêsaoprl-meiro,ointerrêgnominimodeumanosêrácontadoapartirdos
efeitos financeiros do úItino reajuste.
No caso dê atraso ou nao divulgaçaó do lndice de reajustamento, o contiatante pagará ao Contratado
a importância calculada pela úitima variaçâo conhêcida, tiquidando a diferênÇa corlespondente
tao iogo sêja divulgado o i.rdi.. definitivo. Eica o contratado obrigado a aprêsentâr memória dê

cá1cu]á refárente aà reajustamento dê preÇos do valo! remanescenter sempre quê este ocorle!.
Nas aferiçÕes finais, o lndice utilizaào pala reajustê será/ obrigatoriamente, o dêfiniLivo.
Caso o ináice êstabêlecido para reajustamento vênha a ser extinto ou de qualquer forma náo possâ

mais ser utilizado, será adotado. e; substituiÇão, o quê viêr a ser detêíninado pela legislaçáo
então em vigor.
Na ausência de prêvi§ão legal qrlanto ao indice sub§tltuto' as partes elegerão novo indÍce
oficj-a1, para reájustamento ão pi"ço do val-ol remanêscente' pol meiÔ de termo aditivÔ'
O rêajustê podê!á sêr leali.zado Por apostilamênto'



crÁusul,À eu:NrÀ - DÀ DoÍÀÇÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vlgente:
Recursàs pxóprios do Municlpio dê Mogeiro: N' CONTRATO CPs 35/2020 CONVÊNIo N" 908143/2020
PARECER N" A419/202\ N' DO PROCESSO PLÀÍAE'ORMA MÃIS BRÀSÍL 2IOO. O85O 46 / 2O2O-I2 LET MUNICIPAI,

358/2A27 02.O7O SEC ÀGR]C. MEIO AMBIENTE, PESCÀ E PECU O2O10.20.646,I429.1062 AQUIS. DE MÀOUINAS

E EOUTPAMENTOS AGRÍCOIAS 02.080 SEC DE INDUST. COMERCIO E rNERÀ ESTRUTURA 02080.15.452.1025.1057
ÀQUISIÇÂO DE EQUÍPAMENTOS 4.4.90.52.00.00 EQU]PAMENTO E MATERIÀL PERMÀNENTE

CIÁUgUiÀ SEXTÀ - DO PÀGÀMENÍO:
o paganento será efetuado mediante processo regular
adotados pelo Contratante, da seguintê mâneira: Para
do periodo dê adimplemento.

cIÁUsTEÀ SÉÍIMÀ . DO PRÀZO E DÀ VIGÉNCIÀ:
o prazo máximo de entrega do objêto
hipóteses previstas no Art. 57, § 1',
da emj.ssão do Pêdj.do dê Compra:
a - Entrega: 30 (trlnta) dias.
A vigência do presentê contlato será
considerada dâ data de sua assinatura

en observância às normas e procedimêntos
ocorrêr no prazo de trinta dias, contados

e

ora contratado, que admite prorrogaÇão nas cond.iÇões ê

da Lei 8.666193, está abaixo indicado e será con§idêrado

determinada: até o final do êxêrcicio financeiro de 2022,

cufursur.A oÍBÀ\rÀ - DÀs oBRrGÀÇõEs Do corr8.ÀrÀNrg:
a - Efetuar o pagamento relatlvo ao folnecimento efetivamênte lealizado, dê âcordo com as

respectivas cláusula§ do prêsênte contrato;
b - proporcionar ao Coottatado todos os meios necessários pala o fiel fornêcinento contratado;
c - Not.ificar o Contratado sobre qualquer -irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exêrcendo a mai.s ampla e completa fiscalizaÇâo, o que não exime o Contratado de suas

responsabil idades contratuais e 1êgâis;
d _ Designar representantes com atribuiçÕes de Gestor e Fiscal de§te contlato, nos têlmos da

norma viãente, especialnente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectivamentê,
permitida a contrataçáo de terceiros para assistência e subsldio de informações pertinentes a

essas atribuiÇôês '

cúÁusurÂ NolrÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do coNTRATÀDo:
a - Executar devidamente o fornecinento descrito na Cláusu]a correspondentê do presente contrato,
dentro dos melhorês parâmetros dê qualidadê estabêlêcidos para o râmo de atividade relacionada
ao objeto contratual. con observância aos prazos e§tipulados;
b - Ràsponsabilizar-se po! todos os ônus e obrigaÇÕês concêrnentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributá;iâ e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assuinidos, a qualquer
tÍtulo?pefanteseusfolnecedolesoutelceirosêmrazãodaexecuçâodoobjetocontratado;
c - Uantár prêposto capacitado e idônêo, aceito pêIo Contrâtante, quando da êxêcuÇão do contrato,
quê o represente integrafmente êm todos os seus atos;
á - pêrnitir e facilitar a fiscâIizaÇão do Contratântê devêndo plêstar os informes e

esclarecimentos so-L ici Lâdos;
e - Será responsáveI pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercej-ros, deco!lentes
de sua culpj ou dolo na execuÇão do contrato. náo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscali-zação ou o acompanhalrlento pelo ólgão interessadoi
f-Nãoceder,transferirousubcontrâtar,notodoouemparte,oobjetodesteinst'umento'sem
o conhêcimento e a dêvida autorização expressa do Contratantê;
g . Mantel, dulante a vigência do contrato, em compatibilidadê com as obrigações assum.idas,

Éodas as condiÇôes de habilitação e qualificaçáo exigidas no respectivo processo lieitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, Sempre que solicitado'

cr,ÁusüLÀ DÉcua - DÀ ÀTEERAçÃo E REscÍsÃo:
Estê contrato poderá ser aftêrado com a devida justificativa, unilatêralmênte pelo Contlatante
ou pot acordo entre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e se!á rescindido, dê pleno

airãito, confoüne o disposto nos Arts. 77, 'tB e 79, todos da Lei 8'666/93'
o contratado fl-ca obrigado a aceital, nas mêsmas condiÇões contratuais, os âcréscimos ou

sup.essÕes que se fizerem nas compras, até o lespecti-vo lünite fixado no Art' 65' S'1 ti1.::1
g.666/93. Nenhun acréscino ou suprêssãO poderá exceder o limite estabelecido, salvo as suprf§Ôês
resultantes dê acordo celebradô enlre os cÔnlratantês' \]n)-
cúusur.A DÉcníÀ PRnETRÀ - Do RECEBTUENTo:

ExeÇutado o presente contrato e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇõês pactuadas,

osprocedimentoseprazosparaIêcebeloseuobjetopeloContratanteobedecêrâo,conformeo
c."á, à" disposiÇões dos Arts- "13 a 16, da Lei 8'666,/93'

CLi(USULÀ DÉCD,â SEGU}DÀ - DÀ,s PENÀIIDÀDES:
Àrecusainjustaêmdêi,rardecumprirasobrigaçõesasslrmidasepreceitoslêgais,sujeita!áo
contlatado,garântidaapréviadefesa,àsSeguj"ntespenalidadesprevistasnosArts.B6ê87,da
Lei 8.666/93; a - adveltência; b - multa de mora de O,5B (zero virgula cinco por cênto) aplicada
sobtê o valor do contrato por diâ de âtraso na êntrega, no inÍcio ou na êxêcuÇão do objeto ora

contratado; c - multa dê 1Ot (dez por cento) sobre o vafor contratado pefâ j'nêxecução total ou

parcial do contrato; d - sinultanàamênte, qualquer das penalidadês cablvêis fundamentadas oa

Leí 8.666/93 ê na Lei 10.520/02.



Se o valor da multa ou indenizaÇão devida náo for recolhido no prazo de 15 dias apó§ a comunicaÇáo
ao Contratado, será autonaticamente de§contado da primeira paxcela do pagamento a que o

contratado vier a fazer jus, acrescido dê juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês. ou,
quando for o caso, cobrado judiciafmênte.

crÁusuLÀ DÉcÍMÀ aERcErRÀ - DÀ coMPENsàÇÂo FtNÀucEÍRÀi
Nos casos de eventuais atlasos dê pagamento nos telmos destê instrumento, e desde que o Contratado
não tênha concorrido de alguma forma para o âtrâso, será admitida a compensaçâo financeira,
devida desdê a data limite fi.xada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os êncargos moratórios devidos em razão do atraso no paqamento §erâo ca1cuIâdos com

utilizaÇãodaseguintefórmulalEM=NxVPxI,ondê:EM=encatgosmoratórios;N=númêrode
dias entre a data prevista para o pagamento e a d0 efetivo pagamenta; vP = valor da parcela a

ser paga; e 1= lndice de corÀpênsaÇão financei.ra, assim apur:ado: I = (Tx -i 100) + 365, seodo Tx

= percêntual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos dozê meses ou, na suâ fa1ta, um novo indice
êdotado pelo Govêrno Eederal que o substitua. Na hipótêse dô rêfêr-ido lndice estabelecido pala
a compênsaÇão finâncêira venha a ser extinto ou de qualquêr forma não possa mais ser utilizado,
sêrá adotado, êm substituição, o que viêr a ser dêtêrminado pela ]êgis1ação então êm vigor.

cr,i(usl,I,A DÉCD,tA OUAREÀ - DO FORO:
para dirimir as questôes decolrêntês deste contrato, as partes elegem ô Eoro da Comarcâ de
Itabâiana.

E, por estarêm de pfeno acordo, foi favrado o presente contralo em 02(duâs) vias, o qual' vai
assinado peLas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÂTANIE

de de

V TESTEMUNT1ÀS

PELO CONTRÀTÀDO

\.


