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O órgão Realizador do Certane acima qual-lficado, lnscrito no CNP.I 08.866.501/0001-67, doravante
denoDinado si&pl€Etoente ORC, e que neste ato é taÍüém o Órgão Gerenciador responsável pela
condução do conjunto de procedirnentos do presente registro de pIeços e gelencj-anênto da Ata de

negisiro de predos dele decorrente, torna púb1ico para conhecimento de quantos possam interessar
quá rara realizar através do pregoeiro oficial assessorado por sua Equipe de Àpoio, as 07:00

horas do dia 30 de DezeÍüro de 2022 to endereço acima indicado. .IicitaÇão na modalidade Pregão
presencial n" oaa32/2022, tipo menor preço, e sob o legime de tarefa; tudo de acoldo com estê
instlumeoto e em observância a Lei Federal n' 10.520, de 1? de Jutho de 2002 e subsidiariamente
a Lei Federal n'8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Compler0entar n' 123, de 14 dê Dezembro de

2006; Decreto Fedêral no ?.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal no 016' de 10 de

Novemiro de 2006; e legislaÇão pertinente, consideladas as altelaçÔes posteliores das referidas
normas; confofln" os "iltério" 

L procedimentos a seguir definidos, objetivando o Registro de

;;;;;;'p"r., coNrRArAÇÁo DE EMpREsÀ pARÀ LocAÇÃo, TNSTALAÇÃo, MANUTENÇÃo, REvrsÃo DE srslEMÀ E

RxcupERÀÇÃo DÀs rMÀGENs ú MesMÀs Nos pRÉDrós púelrcos, DESTE MuNrcÍPIo PARÀ o ExERcÍcÍo DÊ

2023 .

1.0.DO OB,TETO

1.1.Constitui objeto da pxêsente licitaçáo: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀ.LOCAÇÃO, INSTÀLAÇÃo.

l.laSUreNçAO, REyIóÃO DE SI-STEMÀ E RECUPERÁÇÃO DAS IMAGENS DAS MESMÀS NOS PÚDIOS PÚBLICOS, DESTE

MUNICÍPIO PATÀ O EXERCÍCÍO DE 2023.
l.2.AsespecificaÇõesdoobjetooralicitado,encontran-sedevidamentedêtâ]-hadasno
correspondenteTernodeReferência-Anexoldesteinstrumento.ondeconsta,inclusive,a
estinativa de quantidades a serem contlatadas pelo oRc, o presente certame objetivã selecionar
ã p.opo"t" mais vantajosa visando foínar sistêma de Registro de preÇos para contlataÇôes futuras.
t.i,o neqistro de pleqos será formalj-zado por intermédio da Àta de Registro de PreÇos, nos

teflnos do Anexo Iv e nas condiÇões previstas neste instrumento'
1.4.0s preÇos registrados nestl procedimento, teráo a validade de 12(doze) meses' a partir da

datadepublicaçâodoextratodaAtadeRegistrodePreçosnaimprensaoficial,eaexecuÇâodo
àOj.to or" liciiado se!á de acordo corn as necêssidades do oRc no referido perÍodo'
1,5.4 contrataÇão âcima descrita, que será processada nos termos deste instlumento convocatório'
especificaÇÕes técnlcas e informáçÕes compleÍnentales que o acompanhan' quando for o caso'
j;;ii;i""-;", pela necessidade da dlvida efàtivação de serviÇo para supxir der1anda específica -
goNTRATAÇÃO DE EMpRESÀ pÀBÀ ;cAÇÂó, illsrer,açao, MÀNUTENÇÃO' REyÍSÃO DE STSTEMA E RECUPERÃÇÃO

DÀS rMÂcENs DAs r.GSMÀs Nos pRÉdIOé PúBLISOÀ, DESTE MUNI6ÍPÍ6 PARÀ o E;ERCÍCI6 DÊ' 2023 -,
consideradaoportunaeimplescindivel,bencomolêIevantemêdidadeintêressepúblico;eainda,
pela necessiàade de desenvolvimento de açóes continuadas para a plomoção dê âtividades

!.rlin.nt.", visando à rnaxinizaçâo dos rêcursos em relaÇão aos ôbjetivos programados, obsêrvadas

ãs airetrizes e rnetas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
i.6.Sal-íenta_se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento diferenciado e

simptificado p"tá 
"" 

Microempresas e Enpresas de Pequeno Porte' nos ternos das dlsposiÇôes

contidas no Àrt. 47, aa r,ei ôomptementai n. L23/2AA6, por não enquadrar-se nâs hipóteses dos

incisos I e rII, do Àrt. 4e, como também, não ser oportuno aplicar -a exigência facultada no

i.r.i"o rr, do mesmo artigo, visto estarêm prêsentes, isolâda ou sinultaneamente, as situaçôes
previstas no inciso rrr, doirt. 4g, todos do teferido dlplorna 1ega1. Fica, no entanto, assegulâdo

ã úr . rpp o tratamento dj-ferenciado e simplificado p!êvisto nos denais Àitigos do Capitulo v.
sêÇão I, da Lei n'. 123106.

2.O.DO I,OCà! E DÀTÀ E DÀ IMPUGNÀÇÂO DO EDÍTÀI'
2.1.Os envê1opês contendo a documentaçáo relativa à pioposta
exêcuÇáo do objêto desta l-icitação, develâo ser entreguês ao

de preÇos e a habilitação Para
Pregoeiro até âs 07:00 horas do



dia 30 de Dezembro de 2022, no endereço constante do preâmbulo deste instrunento. Neste mesmo

LocaI, data e horário será realizada a sessáo púb1ica Para abertura dos referidos envelopea.
2,2.Informaçôes ou esclarecimentos §obre esta Iicitaçáo, se!ão prestados nos horáliÔs nonnais

de expediente: das 08100 as 1'2"00 hor:as' E-Ínai1:

licitacaoÍnogeiroGuol . com. br/compras . cotacoes 0 outlook ' com '
2.3.Quarquei pessoa - cidadão ou ricitante - pode!á sol-icitar esclarecimeotos. providências ou

i*puõr,"r'o atã convocatório deste certane, se manifestada por escrito e dirigi'da ao Plegoeiro'
até ó2 (dois) dias úteis antes da data fixada para reÇebimênto das propostas'
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxifiado pelos setores responsáveis pela etaboração deste ato
convocatório e seus anêxos, decidir sobre a petiÇão no plazo de aLé 24 (vinte e quatro) horas,

considerado da data en que foi devidanente recebido o pedido'
2.5.4 respectiva petiÇão será apresentada da seguinte fÔrma:

2. 5. 1 . proiocolizando o original, nos horários de expêdiente acima indicados, exclusivamente no

§eguinte endereÇo: Av. Presi"dente João Pessoa, 4? - Centro - Mogêiro - PB'

. DOS Er.E!.{ÊMOS PÀRA úrcrrÀÇÃo

.Àos participantes, serão fornecldos os seguiotes eLemêntos:

.1.ANixo r - TERMo DE REEERÊNCrA ESPECTFTCAÇÕES;

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÔES;

.3.ANEXO III . MODELO DE DECIÂRÀ.ÃO DE REGULARIDADE ' HABILITAÇÃO;

.4.ANEXO IV - MINUTÀ DA ÀTA DE REGISTRO DE PREÇO;

.s.ÀNEXO V - I4INUTA DO CONTRÀTO.

,A obtenÇáo do Editat pode!á ser fej-ta da seguinte forlna:
.1.Junto ao Pregoeiro: gratuilamentei e

. 2, Pelos sites ; wwv.mogàiro. pb. gov. br/licitacoes ; www' tce' Pb' gov' br'

3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1-
3.1

3,2

.. O.DO SUPORIE I,EGA].
4 . 1. Esta ticitação rege!-se-á pela Lei Eederal no 1O ' 520' de 17 de Ju1ho de 2002 e

subs idiariamente a Lei Eederal ni g.666, de 21 de .lunho de 1993; Lei Complenentar no 123, de L4

de Dezembro de 2006; Decreú Federat n; l '892, de 23 de Janeiro de 2013; Decrêto Municipal n'
oie, 

-J" io de Novernbro ae zioi; e legisraçao pertinente, consideradas as alteraÇões posteri"ores

das referidas norna'; que ficarn fazándo partls j-ntegrantes deste instrumento, independente de

transcrj.Ção,

5. O.DO PRAZO E DOTAçÃO
5.1.0 prazo máximo para â execução do objeto ola licitado' conforme suas caracterÍstj'cas e as

necessj.dades do oRC, e que admite prorxogaÇáo nos casos previstos peta Lei 8'666/93' está abaixo

irraicaao e será considerado a paltir da emissão da ordem de ServiÇo:
ln1cio: Imediato;
conclusão: 12 (doze) neses.

5.2.o§ervj.ÇoseráexecutadodeacordocomasespecificaçõesdefinidasnocollespondenteTeflno
de Referência1, anexo a e§te instrunento '
5.3.O prazo de vigência d" ;;.;;;;;;á""te contrato será determinado: L2 idoze) neses, considerado

da data de sua assinatura; pode,',ào stt plorrogado nos termos do Àrt' 5?' da Lei 8'666/93'

5.4.l\s despesas decorrentes do objeto dàste certame' corre!ão por conta da seguinte dotaÇão;

RecursosPrópriosdoMunicípio-deMogeiro:1'ff384/202202'02O-SEC'DEADMINISfRACÀoE
PrÀNEJAMENTO 02.030-SEC.DE EDUôÀCAO, CULTúRÀ, ESP.LÀZER E TURISMO 02.04o-SEC. MUNICIPÀÍ, DE SAUDE

/ EMS 02.OsO_SEC.DE ÀCÀO SOCIAL i FMAS O2.O6O_SE'DE IND'COM'COMPRÀS E TBÀNSPORTES 02'O'70_

sEc.AGRIc,MEÍoÃMBIENTE,psscaspncu02.oSo-sEC.DEINDUST.coMERcIoEINFRAESTRUTURA02.I40-
iicnrtanrÀ DE FTNANcAS 3'3.90'39.00.00 ourRos sERV'DE rERc'PEssoA ;uRrDrcA

5.5.Ouando a validade da At;-d;- Registxo de preÇo ultrapassar o exercicio financej.ro atual' as

despesas decorrentes de êventuais cont!atações futuras' correlão por contâ das respêctivas

dotações previstas no orÇamento do exerclcio financeiro posterior'

6. O.DÂS COIDIÇõES DE PÀRTICIPÀÇÃO

6.1,Os pxoponentes que oesejaiem participar deste 
-c-ertame 

devexão eDtrega-r--ao. Pxegoeiro dois

ênvelopes fechados lndicanaã, respectivamente, PROPoSTA DE PREÇos e DOCUMENTAÇÃO' devidamente

idêntificados, ucompannuaos dã 'respectiva declalação de cumprimento dos requisitqs de

i,"firit"çao, nos ternos definj.dos neste instrumento convocatório'
6.2.4 participâção neste certame é aberta a quaisquer interessados' inclusive as Microempresas'

Ernpresàs de plqueno Porte e Equiparãdos, nos teunos da legislação vigente'
ã'.i.rlãà poa".aá participar os- interessados que se encontrem sob o regime falimental' enplesas

estrangeiras que náo funclonen no pais, nen aqueles que tenham sido -dêclarados inidôneos para

licitar ou contratar com a AdninistiaÇão púb1ica ou qui estejam cumplindo a sanÇáo de suspensáo

do direito dê licitar e contrata! con o ORC'

6.4,os licitant." q,.," a.""i"i"^ "n'1"' 
seus envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão via

postal - com Aviso de necebímento AR -, deverão remetê-los em ternpo hábiI ao endereÇo constante

dopreânbulodesteinstrumento,aoscuidadosdoPrêgoeiro.ElâvianoclêbsonAraújo.Nãosendo
rigorosameitte observadas us a*igenaiu" deste item, os respectivos envelopes não seráo acej-tos e

o íl.itante, portanto, desconsiáerado para efeito de participaÇâo no.certane' -
6.5,Quando obsêrvada a ocorrência da entrêqa apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro' sem a

permanência d" t.pr.""r',t"niã ctlãet'tiaao na respectiva sessão púb1ica' ficará subentendldo que

o 1i.itutt" abdicou da fase de lances verbais'
6.6.É vêdada à paxticlpação ern consórcio'



7.0.DÀ REPRESEMÀçÃO E DO CREDENCIAMENTO

7.1.O licitante deverá se apresentar, para credencianento junto ao Plegoeiro, quando for o caso,
através de um representante, com os documentos que o cledencian a participar deste procedinento
IiÇitatório, inclusive com poderes para formulaçáo de ofertas e lances verbais. Cada licitante
credenciará apenas un representante que selá o único adniti-do a intervir nas fases do certane
na forÍna prevista neste instrumento, podendo ser substituido posterj-ormente por outlo devidaaente
credenÇiado.
"l.2.Pataocredenciamentodeverãoserapresentadososseguintesdocuroentos:
7.2.1.Tratando-se do representante legai: o instrumento constitutivo da empresa na folma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão conpetente, no quat êstejam exPrêssos sêus
joderes para exerce! direitos e assumir obrigaçÕes em decolrência de taI investidura;
.1 .2.2..!ÍaLando-se de procurador: a procu!aÇão pol instrumento público ou particul"ar da qual

constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negoc.iar preÇos, firmar
declalações, desistir ou apreseniar as !azôes de lecurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao cettame; aco;panhada do correspondente instrumento de con§tituiÇão da empresa,

quando for o ca§o, que conpro;e os poderes do mandante para a outorga, Na hipótese de procuraÇão

seja particular aeverá gei.êconh6;1da a f,irrra eE cartórj.o do respêctivo sigrratário.
?,á.3.0 .ep.e".ntante lêgal e o procurador devêrão idêntificar-sê apreseotando documento oficial
que contenha foto.
?.3.Estês documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do início da sessão pública -
emoligioa],porqualquelproces§odec-ópiaautenticadaporcaxtóriocompetente,peloPregoei!o
ou membro da Equipe de ÀPoio.
'7.4.4 não apreseotação ou ainda a incorreÇão insanável de qualquer dos documentos de

cxedenciamenà irnpedirá a participaÇáo ativa do representante do licitante no presentê celtame'

Êsta ocorrêncj.a náo inabilitará sumarianente o coocorrente' apenas perderá o direito a

manifestar-se ,,u" 
"o. 

a" 
"porrà".r|."- 

t. 
" "" do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeilo receberá

regularmentedolefelidoconcorrenteseusenvelopea,dec}alaÇôeseoutroselenrentosnecessários
à iartj,cipaçao no certame, desde que apresentados Da forma definida neste instrumênto '

7.5.No monento de abertura da sessáo pOltica, cada l"icitante, por intermédio do seu representanlê

devidamente Çredenciado entregará ao Pregoeiro, en separado de quafque! dos envelopesr a seguinte

documentaÇão:
7 ,5. 1 . oeciaração de ElaboraÇáo rndepêndente de Propostâ - Anexo rÍ'
7 . 5. 2 . DeclaxaÇâo dando ciên;ia de que cumpre plenamente os requisito§ de habilitaÇão, confolne

Ínodelo - Anexo III; e
7 . 5 , 3 . ConprovaÇão de que o licitante se enquadra nos têrmos do Art' 3' da Ler 123/06' se for o

caso, sendo considerado mj.croenpresa ou enpxesa de pequeno porte e .recebendo, portanto,

tratamênto di-ferenciado e sinpiificando na forma dáfinida pela legislaÇão vigente' TaI

"ã.p."""ça" 
poderá se! feita atÀvés da ap'e§entaÇão de qualquer um dos seguln-tes documentos' a

critélio do licitante: a) declâração "*pr"""" 
formalnente àssinada por plofissionat da área

contábj-r, devidamente naririJaao; u) certiaao si.mplificada enitida pela junta comer:cial da sede

do licitante ou equivalente, na forma da legislaçáo peltinente' À ausência da referj'da declaraÇão

ou certidão siÍnplificada, apenas neste caso para comprovação do enquadlamento na forma da

legislaçáo vigente, nao e su'ficiente motivo paia a inaÀititaÇáo do Iicitante, apenas perderá.

durante o presente 
"u.au^",- 

o ãir"j.to ao tratàmento dj"felenciado e sinplificado dispensado a l{E

ou EPP, previstos na Lei 123106:
?.5,3.1.0 Pregoeiro poderá promover diliqência, na forma do Àrt' 43' § 3o' da Leí 8'666/93'

dêstinada a esÇIalecer se á l-icitante e, de fato e de direito' considerado microempresa ou

empresa de Pequeno Porte.
? . 6 , Ouando os envelopes Ploposta de PreÇos e 

- 
D-ocumentação foren enviados via postal ' a

docunentaÇão relacionada n* i-i"n" 'l'5'Lt'1 '5'2 e 7'5'3 deverá ser aplesentada dentro do envelope

Proposta de PreÇos.

8. O.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.4 proposta deverá ser aplêsentada
seguinte§ indicaÇões no anvêrso:

eIn 01 (uma) via, dentro de ênvelope lacrado, contêndo aa

aaa32 /2422
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS . PREGÃO PRESENCÍAI N".
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

oENVELoPEPRoPosTÀDEPREÇosdeverácontexosseguintesefernentos:

8.2.Proposta êlaborada em consonância com as especificaÇôes constantes destê instrunento e seus

elementos - Anexo I -, enl pupel ti'Utaao da ernpresa' quando for o caso' assinada por sêu

rêDlesentante l-ega1, contenaã no correspondeBte item cotado! discriminaÇão e outlas

::::;:;i";;""" ã-#..Jri., quanridade e valoxês unitário e toral expressos em aLsalisÍnos.

8.3.será cotado un único preÇo para cada item' com a utili2açáo de duas casas decirnais ' IndicaÇão

em contrárj-o está sujelta u'coireçao observando-se os segrintes critérj-os:
8.3.1.Falta de digitosi seráo aclescidos zeros;
B.3.2.Excesso dê dlgitos: "ãaã-" frimeiro dígito excedênte menor que 5, todo o excêsso será

suprimido, caso cont!ário ht;;;; ; jrredondamento do dlgj'to anterior para maj-s e os denais itens

excêdentes suPrimidos'
8.4.4 Ploposta deverá ser ledigida em lingua portuguesa e ern moeda nacional/ elabotada com

clareza, sern alternativa", """tã' 
enendas e/ou eotrel-j-nhas ' Suas folhas xubricadas e a última

datada e assinada p.ao,""pã";âiãi,-.á.-i"ai..ção: do valor total da proposta ern algarisnos'



dos prazoa de entrega ou execuÇão, das condiÇÕes de pagamento, dâ sua validadê.que não pode!á

ser inferior a 60 dias, e outras informaÇões e observaçóes pertinentes que o licitante iulgar
necessárias,
8.5.Existindo discrepância entle o preÇo unitário e o valor tota1, resultado da nultiplicaçáo
do preÇo unitário pela quantidade, o preço unitário prevalêcêrá'
a.e .r,ica estabelecido que havendo divergêncla de pxeÇos unj"tários pala um mesmo produto ou

sêrviÇo. prevalecerá o de nenor va1or.
8.7.No caso de alteração necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Àpoio'
decorrente exclusivaÍnente de incorreÇôes na unidade de nedida utifizada, observâda a devida
proporcionalidade, bem cono na rnultiplicaÇâo e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corligido.
8.8.A não indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condiÇÔes de pagaÍnento

ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposiÇôe§ do

ato convocatório e, portanto, seráo consideradas as determinaçÔes nele contidas para as refexidas
exigências oão sendo suficienle rnotivo para a de§classificaÇão da proposta'
8.9:É facultado ao Iicitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desdê
quê esteja devidâmente preenchido '
ti.fO.S"rã desÇlassificada a proposta que dej-xar de atender as disposições deste instr,mênto.

9.0
9.1

.DÀ HÀBILIIÀÇÀO

.Os documentos necessálios à habilitaÇão dos licitantes, deverão ser apresentados eÍn 01 (una)

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

PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGBIRO

DOCUMENTAÇÀO - PREGÃO PRESENCIAL N"
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00a32/2A22

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá contêr os seguintes elêmêntos:

9.2

. PESSOÀ !'URÍDICA:

.1.Prova de inscriÇão no cadastro NacionaL de Pessoa 'lurldica - CNPJ'

.2.prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou nunicipal. relativo à sede do

licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidaÍnente registrado, en se

tratando de sociedades come!cj.ais, e, no caso de sociedades por aÇões, acompaDhado dê documeDto§

de eleiçáo de seus ad-ninistradores , InscriÇáo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
aconpanúada de prova de diretoria em exerclcio. Decreto de autorizaÇão, eÍn se tratando de empresa

ou ;ociedade estrangeira em funcionaroento no Pa1s, e ato de registro ou autorização para

funÇionarnento expedido pelo órgão cornpetente, quandÔ a atividade assim o exigir' Regist!o
cornercial, no ca;o de empresa inaividuat. Estas exigências não sê aplicam ao licitante que'

qrurrao au etapa de credentianento no certane, já tênha apresentado de forma regufâr nos teflnos
do presente instrumento convocatório, a referida documentaÇão solicitada neste subiten.
g.2.4.eatanço patrimonial e demonstraÇões contábeis do ú1timo exercício social, já exigíveis e

aplesentado; nà fo.,nu da lej.. com indicaÇão das páginas correspondentes do livro diálio em que

o mesÍno se eDcontra, ben cono apresentaÇáo dos competentes terÍnos de abertura e encerranento,
assioados por profissional habiiitado e devidamente legistlados na junta conercial competente,

vedada a !ua substituiçáo por balancetes ou balanÇos provisórios. lratando-se de enpresa

constituida há nenos oe um âno, ou aquela que ainda não tenha rearizado o fechamento do seu

pri^"i.o ano de êxistência no prazo leqar, poderá apreaentar o BaraÇo de Abertura assinado por

profissionat habilitado e devidamente registrado na iunta conercial conpetente '
g.2.5.RegularidadeparaconaEazendar'ederal-CertidãoNegativadeDébitosRelativosaos
Tributos Eederais e à Dívida Ativa da Uniáo.
9.2.6.cextidôes negativa§ das Fazeodas Estadual e Municj'paI da sede do licitante' ou outlo
equivalente, na forma da Iei.
9 . Z . f . Co*pro.r"ção de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tenpo de ServiÇo - FGTS'

àpiesunta.tao o respectito Certificado de Regularidade folnecida pela caixa Econômica Eederal'
ô.à,g.p.o.r, de ineiistência de débitos inadirplidos perante a Justiça do Trabalho, rnediante a

apresentaÇão de Certidáo Negativa de Débitos irabalhistas CNDT' nos termos do Títu1o vrÍ-A da

consolidaÇão das Leis do Tr;balho. aprovada pelo Decreto-Lei nÔ 5'452' de 1o de rnâio de 1943'

ó. z. g . o."i"r"çao do licj"tante: àe 
-curnprimánto do disposto no Àrt' 7o' lnciso yixxIII' da

constituiÇão Eederar - Aft.;i, rnciso v, da Lei 8.666193; de superveniência de fato irnpeditivo
no que diz respeito à participaÇáo na licitação; ê de submete!-sê a todas as cIáusulas e

.à"aiqoes do pràsente initrunento convocatólio, conformê modê1o - Anexo 1r'
9.2,10.Certidão negativa de falêncj-a ou concordata expedida pelo distlibuidor da sede do

licitante, no rnáximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas'
9.2.11.comprovaÇão de caPacidadê de desempenho anterio! satisfatório' de atividade igual ou

assêmelhada ao objeto da ticltaçâo, feita ãtravés de atestado fornecido por pessoa jurÍdica de

dirêito púb1ico ou Plivado.

9.3'osdocumêntosdeHabi}itaçãodevêIãoserorganizadosoaordemdescritanestêinstlr]meDto,
precediaos por um índice 

"o 
tr" "pona",,t., 

podenáo ser aplesêntados em original' por quaLque!

itÀ"."". de cópia autenticada pár cartório competente' pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de

il;i;-;" publi;aÇão .. ó.;r; àa ilnpret"u oficial' quando for o caso'. Estando perfeitamente

Ieg1veis, sem conter rorroés, rasura:, emendas ou entrelinhas' dentro do prazo de valldade' e



encerrados em envêlope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas una formalidade quê

visa facilitar os trabalhos. a ausênci-a do referido Índice não inabilitará o licitante.
9'4.Afaltadequalquerdocumentoexigido,oseuvencimento,aausênciadascópiasdevidaÍnente
autenticadas o,, àu" .rri"" originais parã autenticaçáo pelo Pregoei-ro ou membro da Equipe de Apoio

oudapublicaÇãoemórgáona-imprensaoficial,aapresentaÇãodedocumentosdehabilitaÇãofora
do envelope éspecíficó, tornaiá o ,espectivo licitante inabilitado' Quando o documento fo!
obtido viâ tntárnet sua legalidade serÀ comprovada nos endereÇos eletrônicos colrespondentes '
páà.ra 

".a utilizada, a criíério do pr.egoeiro, a documentação cadâstral dê fornêcedor, constante

dos arquivos do oRC, para conprovação dá autenticidade de eLementos apresentados pelo licitante,
quando for o caso.

1O.O.DO CRÍúRIO PÀR,À JI'LGMEÚAO
10,1.Na seleÇão 1niÇia1 das propostas para identificaÇão de quais irão passar a fasê de lancea

verbais e na classificaÇão fina1. observadas as exigências e procedimentos definidos neste

instrumento convocatório, será considerado o critêrio de nenor preÇo apresentado para o

correspondente itêm '
10.2.Havendo igualdade de valores entle duas ou mais plopostas escritas, e após obedeÇido o

ãi;;;;a" no ari. 3', § 2', da Lei 8-666/93, a classificaÇão inicial para â ràse de rances

verbais, se fará através de sorteio.
fO.:.r.ra'p!êsente Iicitação - fase de lances -, será assegurada cono critério de deseÍnpate'

preferêniia de contratação para as microempresas e enpresas de pequeno porte'
10.4.Para efeito do disposto'neste instrumento, entende-se por empate - fase dê lances -' aquelas

situaÇões em que as propostás apiàseotadas pelas microernpresas e empresas de pequeno porte sejam

iguais ou atê O5t (cinco por cento) superiores ao mefhor prêço'
10,5.oco!rendo a sÍtuaÇão de empate - fase de lances - ctnforme acina definida. proceder-se-á

da seguinte forna:
10,5.1.4 microenpresa ou empresa de pequeno porte mais ben classifj'cada será convosâda para

apresentar nova proposta no'Àj*mo ae Os (ciÀco) ninutos após o encerranento dos lances' sob

pena de preclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contrataÇão da microenpresa ou emplesa de pequeno porte' na forma do item

anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadlem na situaÇão de

empate acina definida, na olden de cIa§sificaÇáo' para exercício do mesmo direitoi
10.5.3.No caso de equivalencia ae vâlores apresentados pelas microemPrêsas e empresas de pequeno

porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situaÇão de ernpate' será reaLizado sorteio

entre elas para que s" ia"ntlàqu" aquela que prime.iro poderá apresentar melhor Ôferta'
1O.6.Na hi-pótese a" nao-coniiaiu'çao "o" 

teÀos-acj'rna pràvistos' ern que foi obsexvada a situaÇão

de empate e assegurado o tiatamento diferenciado a microêÍnpresa e enpreaa de pequeno porte' o

ànj"ià fi"it"ao áerá adjudicado en favor da proposta originalmente vencedora do certame'

10.7,4 situaÇão de enpate : fase de lancês -, na formá acina definida' §omente se aplicará
qúà.áã " ^"in.. 

oferta inicial náo tiver sido apresentada por microempxesa ou empresa de pequeno

porte.

11.0.DÀ ORDEM DOS TR,ÀBÀI,SOS

11,1.Para o recêbimênto dos envelopes e início dos trabâlhos selá observada uma tolerância de

15 (quinze) Íninutos após o noraiio fixado' Bncerrado o prazo pala recebinento dos eovelopes'

nenhum outro será ace.ito.
11.2.Dec1arada abertA à Sessâo pública pelo pregoeiro, se!á efetuado o devido credenciamento

dos interessados. somenLe pá.ii"ip"ra ativanente àa reuniâo um repxesentante de cada licitante'
podendo, no entanto, ser asslstidã por qualquer pessoa que se intere§sar'
11.3,o náo conparecinento oo 

-ttftu'à"t"nie de quáIquer dos licitantes náo impedirá a efetivaçáo

da reunião, seodo que, a siÀpfes participaÇão neste certame implica na total aceitâÇão de todas

"" "á"Jiçoà" 
estabãlecidas niste Instrunento convocatório e seus anexos'

11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentaÇáo de documentaÇâo e/ou

substj.tuiÇáo dos envelope§ .;-;; d;iõ;t eremento "*igiao 
u nào apresentado na reunião destinada

ao recebinento das propostas de preços'
11,5.O pregoeiro receberá de cadã representante os envelopes Proposta de PreÇos ê DocumentaÇão

e a declaraÇão, separada a" q""1q"t dos envelopes' dando ciêocia de que cumpxe plenamente os

!êquisitos de habi I itaÇão.
11 . 6. posterioxnente abrirá os envelopes propostas de p-reÇos, rubricará o seu conteúdo iuntamentê

con a sua Equipe de Àpti;; 
-;;;i;;inaã1"" q"""to à varidade e cumprimento das exiqências

constantes Do instlumento cãn'o"atótj'o e soliái"tará dos licitantes quê exaninem a documentaÇáo

nefes contidas.
11, ?. Plossêguindo os trabalhos, o Pregoei!o analisa!á os documentos e as observações porvêntura

formuradas pê1os ricitantes, J..,ao-rrrá" cj-ência, en seguida, da crassificação inicial, indicando

a proposta de meDor preÇo e uquulas eÍn valores """"";it'o" 
e superiores en até dez por cento'

refativarnente à de menor ";;-;;;" 
àaaa item cotado' Entretanio' se assim julgar necessário'

páaerá Oivulgar o resultado nuna nova reunião'
1t-.8.Não havêndo para ""o" itáil'ii"iiuaã pero Ínenos três propostas nas condiÇôes acima definidas,

serão classificadas as ."r-rror., propostu" subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que

sejam os Preços ofelecidos '
11,9.Emsêguida,serádadoinlcioàêtapadeapresentaçãodêlance§verbaj"spêloslepresêntantes
dos ricitantes inicialrnente crassiticaaos, que de.reráo ser formurados de forma sucessiva' em

valores distinto" " 
o..."""ãr,i." , 

- 

" 
purti, ao autor.da proposta de maior preÇo' .s€rão 

lealizadas

tantas rodadas a" r.,,.""'" "ãiL!is 
-quu"tas se fj'zeràm necessárj-as' Esta etapa poderá ser

interrompida, narcando-se u^t *'" sássao púb1ica pará continuidade do5 trâbalhos' a clitélio
do Pregoeiro.



L1,1O.Não serão aceitos fances com valores irrisórios. inconpatlveis con o vaLo! orÇado, e

deverão ser efetuados em uoidade monetária nacional-. Ã desistência em apreseDtar lance verbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, inplicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o córrespondente item cotado e oa manutenção do último preÇo apresentado, para

efeito de classificaÇão final das propostas.
L1.11.DecIarada encerrada a etapa àompetitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiio êxaminará a

aceitabilidade da pximej-ra claÀsj-ficada, quanto ao objeto e va1ox, decidlndo môtivadamente a

respeito.
11.12.Sendo aceitáve1 A proposta de menor plêÇo, será abel.to o envelope contendo a documentaÇão

de habilitaÇão somente do úcitante que a tiver formulado, para confirmaÇão das suas condiÇÓes

habilitatôlias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrunênto
convocatôrio, o licitante será declalado vencedor, sendo-1he adjudicado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursaf, quando for o caso'
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o fj-citante não atênde! as exigêncj-a habititatórias,
oPregoeiroexaminaráasofertassubsequeotes,naordemdeclassificaÇão,verificandoasua
aceit;bilidadê e procedendo à habll-itaçã; do proponente, e assim sucessivanente, até a apuraçáo

de uma proposta q;e atenda as di§posiÇões do instrumento convocatório'
11.14.0s licitantes que aceitare; cotar seu iten com preÇo igual ao do licitante vencedor na

sequência da classificação do certane, serãg devidanente relacionados na Ata de Registro de

Preços na Íormâ de anexo, objetivando a formaÇão de cadastro de reserva' para o caso de

impàssi»ilidade de atendimento 
-pe1o prineiro colocado, nas hipóteses previstas na norna vigente'

Se'horre. nais de um licitante nesta situaÇão, a classificaÇão se dará segundo a or:dêm da ú1tima

proposta apresentada durante a fase competitiva'
11.15.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrênc1as

"-qu", "o 
final, será assinada pelo Piegoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes -plesentes'

11,1-6.Em decolrência aa r,ei ôompfemeÃtar 1,23/06, a conprovaÇão de regularidade fiscal e

trabalhista das nicroempresas e eÃprêsas de pêqueno porte somente será exiqida para efeito de

assinatura do contrato, observando-se o seguinte procêdinento:
11,16.1.As microemplesas e enpresas de pequeno porte, por ocasião da partjcipaÇão nêsta

IicitaÇáo,deveráoapresentaltodaadocumentaÇãoexj-gidaparacoÍnprovaçãoderegularidadê
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumeradoa neste instrumento para efeito de

HabilitaÇão e integrantes do envelope DocumêntaÇão, mesmo que esta apresente alguma rêstriÇãoi
11 . 16 . 2 . ltavendo alguma restriÇão nã comprovação da regularidade fiscal e trabalhista' será

ã""agr.uao o pa"ro d" 05 (cioc;) dias úteis, cujo terrno inicial collesponderá ao mornento em que

À riáitante f-or declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do oRc, para a

regularização du aoc,.r^e.,taçàã, paqanento át' put"ã1uln""to do débito' e enissão das êventuais

;;iai;á"" negativas ou po§itivas com efeito de certidâo negativa;
11.16.3.A não-regula ri z a Ção da documentaÇáo, no prazo acima previsto, implicará dêcadência do

direito à contrataÇão, sem prejulzo das sançÓe§ previstas no Art' 81' da Leí 8'666/93' sendo

facultadoaooRCconvocarosfic-itantesrenanescêntes,naoldemdeclassificaÇáo,paraassinâtura
do contrato, ou revogar a licitaÇão'
ll.lT.osclocumenlosapreseDtado§pe]oslicitantesnocledenciamentoeoselementosconstantes
dos envelopes proposta a" p."çà" e DocumentaÇão que forem abertos, serão retidos pelo Plegoeiro

e anexados ao§ autos do proceÁso' No mesmo contexto' o envelope Documentação' ainda lacrado' do

licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não.for xetirado por

seu replesentante legal ". ;;; de 60 (se§senta) dias consecutivos da data de hoÍnoloqaÇâo do

pr""uni" certame, será sunariamente destruido'

12.O.DO CRTúRIO Dts ÀCEITÀBÍI,IDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta ou Iancê vencedo! com valo! para o respectivo itêm rêlacionado no Anexo Í
- Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
12.1,1-.CoÍn indlcios que c;nduzan a uma presunÇáo relaliva de i nexequibi l idade. pelo critério
definido no Art. 48, rr, da Lei 8.666iç3, en ta1 situação, não sendo posslvet a inediata
confirnaÇáo,poderáserdadaaolicitanteaoportunidadededemonstra!asuaexequibilidade.
sendo-lhe facultado o p.uro a. 03 (três) dias úteis para conprovar a viabilidade dos preÇoa'

confolme parânetros do mesno Axt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item'
12.2.salienta-se que tals o"oriCn"i"" náo desciassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondênte '

13.0.DOS RECT RSOS

13.1.DecIarado o vencedor. qualquer Iicitantê pode!á nanifestar imediata e motivadanente a

intenÇáo dê recorrer, oUservando-se o disposto no Art' 4"' Inciso XVIII' da Let lO'520/02'

13.2.o acolhünento do .".ol"o irnportara a invalidaÇão apenas dos atos insuscetivei's de

i5l3li'll|ilt!; manirestaÇão inediata e motivada do licitante inportará a decadência do direito
ã".".r."o e a adjudicação do obieto da licitaÇáo pelo Pregoeilo ao vencedor'

13.4.Decididos o" .."r."o"i- a áutoriaade superiár do oRC fará a adjudicação do objeto da

IicitaÇão ao proponênte vencedor '
l-3.5.o recurso será dirigiao J autoridade superior do oRC, por interriédio do Prêgoêiro, devêndo

ser protocolizaao o oriqinát, no" nota'los- noxmais-de expediente das o8:00 as 12:00 hora§'

exclusivamente no seguinte 
-"nátt"ço 

t Av' Presidente ''oão Pe§soa' 4? - Centlo - Mogeiro - PB'

14. O.DÀ IIOMOÍ,OGÀÇÃO E ÀD,JÍrDrCÀçÃo
14.1.concruido " 

r""a ao^p"tiliva, oraeoaaa às propostas aprêsentadas, anafisada a documentaÇão

de habilitaÇáo . oU"..rruao" 
-o-"-;":"-r-; po..r..,i,]rá interpástos na forma da legislaÇão vigente,

o pregoeiro emiti.ra relatórià cãnclusivo'aos trabalhos dLsenvolvidos no certame, reneteodo-o a



autoridade superior do oRc, iuntaÍnente com os elementos constitutivos do plocesso' necessários
à Àdjudj.caÇão e HonologaÇão da respectiva tlcj.tação, quando for o caso'
14.2:A autoridade superior do onô poderá, no entanto. tendo em vigta sernpre a defesa dos

inte!esses do oRc, àiscordar e delxar de homologar, total ou parcialmente, o resultado
apresentadopeloPregoeilo,revogarouconsideralnulaaLicitaÇáo,desdequeaplesênteadevida
fundarnentaçao exigidà pela legislação vigente, resguardados os dixeitos dos licitantes'

15.0.DÀ ÀTÀ DE BEGISTRO DE PREÇOS

is.t.uo.otogaau a licitação p"1u 
"rto.id.du 

supelior do oRCr 6êrá formalizada a correspondente

Ata de Registro de PreÇos, do"o*"nto vinculativo, obrj-gacional' onde consta!á- o preço a se!
praticado para o correspondente itern. os órgãos integrantes e respectivo fornecedor' com

caracterlstj-cas de compromisso do nesmo, se cônvocado, vir celebrar o contrato ou documento

equivalente,paraexecuçãodoobjetolicitado,nascondj.Çóesdefinj.dasne§tej.nstrumêntoeseus
anexos e proposta apresentada.
15.2.4 convocação para assi"natura da referida Àta será feita corn antecedência mlnima de 05

iàinco) aias cónsecutivos, prorrogáveis por i'qual período' quando durante o seu transculso fo!
solicitado pelo fornecedor ãonro"ádo, desde que ocorra motj-vo devidanente justificado' colhidas

as assinatuias, deverá ser publicado o seu extrato na inprensa ofÍcia1'
is.:,c""o o fornecedor primeiro Çolocado, após convocaÇáo' não compaiecer ou !ecusâl a asslnar

a Atâ, sem prejuízo o"" "o.irluio"" 
a eIe previstas neste instrumento, serão convocadoa os dêmais

licitastes remanescentes, .ru oid.* de cla;sificaçâo e sucessivanente, mantido o preÇo do primelro

classificado no certame, o fornecedor com preço registrado, passa!á a ser clenorninado Detentor

da Àta de Registxo de Preços, após sua devida publicaÇão'
15.4.Será incluldo, na respectiva Ata na founa de anexo' o registro dos licitantes que aceitarem

ãáta. o it.. com preÇo igual ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certarne'

objetivando a formaÇão de cadastro de reserva, no caao de impo§sibilidade de atendinento pel-o

primeiro cofocado da Ata, nas seguintes hipóteses:
fS.a.l,O registro do fornecedor fo! cancelado em decorrência dê:

15.4.1.1.DeÀcurnpri! as condiçÕes da ata de registro de preços;

15.4.1,2,Não retirar a noLt'de enpenho ou j-nstrumento equivalente no prazo êstabelecido pelo

oRC. sem iustificativa aceitável;
l-5.4.1,3,Não aceitar reduzir o seu preÇo registrado' na hipôtese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado; ou
15.4.1.4.sofrex sanÇão prevista nos incisos III ou IV do caput do Art' 8? da Lei 8'666/93' ou

no Art. ?o da Lei 10-520/02.
15.4.2.0 cancelamento do registro de preÇos por fato superveniente, decorlente de caso fortuito
;; ;.;Ç; ^àio., 

q.," prei,]aiiue o cumprinànto da Ata' devidaÍnente conprovados e justificadosl
15.4,2.1.Por razão de interesse público; ou

.A pedido do fornecedor.
ocoirência de cancelamento do registro de preÇos

à nova licitaÇão para efetivar a correspondentê

75 .4 .2 .2
15.5.Na
proceder

para detêrminado
contrataÇão, sem

item, Poderá o ORC

que caiba direito a

recurso ou indeni zação '
L5.6. serão legistrados na Ata:
15.6.1.Os pleços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase conpetitiva;

ir,U.r.r" forma de anexo, os 1iÇitantes que aceitaren Çotar o item com preço igual ao do

ticitante venceclor ,]u s.qrê,',cla da cLassiiicaçáo do certane' o referido anexo consi'ste na

;;;;;;;;;d;" ata d. reali,ação da sessão pública desta ricitaÇão '

15.6.3.A ordem de .r"""iti"ràiã áãs ricitantes registrados na Ata deverá ser respeitada nas

iSlilâtillãã; eretuar acréscinos nos quantirativos fixados pela Ata, incfusive o acréscimo de

que tlata o § 1'do A!t' 65 da Lei 8'666/93'
15,8.4 existência de preÇoE t"gi"tt"ao" não obriga a 

-administraÇão 
â contratar' facultando-se a

realizaÇáo de ficitaÇão "";;;i;i;;-;.ra 
a aquislçao pretendida, assegurada preferência ao

forneceàor registrado en igualdade de condiÇóes'
l5.g.Decorrido o prazo de validade da proposta apxesentada, sem que haja convocaÇão para a

assinatura da Ata, os licitantes estaráo liberados dos comprornissos assumldos'

15.10.4 referida Âta de negistro de PreÇos resultante destJ certame terá a vigência dê 12 {doze)

Ãã"ã", "à""ia"rados 
da daáde publicagáo de sêu ext-rato na imprensa oficial'

15.11.4s contrataÇÕes q," 
"" ""'úat"rem 

nas situaçÔes elencaàas no Art' 57 da Lei B'566193 e

suas alteraÇôes, poderáo ;;t-"; áotução ptottogada' observado os prazos estabelecidos na

legislaÇâo e as disposições deste instrumento ê serls anexos' devendo ser dimensionâda com vistas

à óltençao de pxeÇos e condiÇÕes nais vantajosas para Ô oRc'

16. O.DO GERENCIàMENÍO DO SISTEMÀ

16.1.À administlação e os alã ãà controfe da Ata de Registro de PreÇos' decorrentes da presente

licitação. seráo do onc, atiivés do Departamento de comlras' atuando como Gelenciador do sistema

i:.â:3=::: 1t" "n1tt"t"".i""., a rearização periódica de pêsquisa de mercado pa,.a complovaÇão de

vantajosidade, aconpanhando o preço pratlcado para o respectivo iten registrado' nas mêsnas

condiçÕes ofertadas, p"t" iin"'áe'controru e' ãonforme o iaso' fixaÇão do valoi máximo a ser

pago para a correspondeDte contlataÇão'

l?.O.DOS USUIíRrOS DÀ ÀrÀ DE REêrStRo DE PREÇOS

1?.1.À ata dê registro de preÇos, durante sua vigência, Poderá §e! uti li zada



ata de legistlo de preÇos, representada pela
orÇamento programa.
17.2-o usuário da ata, senpre que desejar
através de solicitaÇão ao gerenciador do
reqular.

17.1.1.Pelo ORC, que também é o ólgão qerenc iador responsável pela administraÇão e controle da
sua estrutura organizacional definida no respectivo

efetlvar a contrataÇáo do objeto registrado, fará
sistema de registro de preÇos. rnediante processo

de adinplemento das obrigaçÕes
pelo ORC obedecerão, confoflne o

18.0.DÀ CONÍP,ATÀÇÃO
1g.1.As obrigaÇÕes decorrentes da execuÇão do objeto deste celtame, con§tantes da Àta de Registro
dê preÇos, sãrão firmadas com o fo.nêcedor reqistrado. obselvadas as condições êstabelecidas no

presenie instrumento e nas disposiÇões do Art. 62, da Le! 8.666/93t e a contlaÇão ser:á forrnalizada
por intermédio de:
18,1.1.ordeÍn de Serviço quando o objeto não envolver obrigaÇôes futuras' inclusive âssistência
e garantia,
18:1.2.orden de serviÇo ê contrato, quando presentes obrigaÇões futuras'
18.2.0 prazo pâra retirada da ordim de Serviço, será de 05 (cinco) dias conseclltivos'
considerados da datà da convocaÇão.
ià.ã.ô q,-,".ttit"tivo do objêto á ser executado §e!á exclusivanente o fixado na correspondênte

ordem de SelviÇo e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na rêspectiva Ãta'
18.4.Não atendendo a convocáçao pára retirar a oldem de Se'viÇo' e ocolrendo esta dentro do

prazo de validade da Ata de Registro de PreÇos, o licÍtante perdexá todos os direitos que

porventura tenha obtido como vencedo! da licitação'
18.5.Ê pernitj-do ao oRc. no ca§o do ticitante vencêdor náo conparecer pala retirar a Orde'n de

s"rviço'no prazo e cqndiÇôes estabelecidos, convocar os 1iÇitantes remanescentes, na ordem de

classificação " "r".""iua^ánte, 
para fazê-1o em igual prazo do licitante vencedox' aplicadas

aos faltosos à5 penalidades cabÍveis'
1g.6,O contrato ou j-nstlumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado

no pxazo de validade da respectiva Ata de Reqistro de PreÇos'
18.7.O contlato que event;-airnàntu ,"r,n" a -ser 

assinado pelo licitante vencedor, pode!á ser

uit".aao com a devida ju§tificativa, unilaterafnente pero contratante ou por êcordo entre a§

pã.iã", """ casos previãtos nã a.t. âs e será rescindido. de pleno direito, conforÍne o disposto
',,os a.is. '71 ,18; ?9. todos da Lei 8'666/93i e executado sob o regine de tarefa'
18.8.4 supxessão do j-tem reSi;traao poderá ser t-otar ou parcial' a critério do gerenciador do

sistena, ãonsiderando-se o di§posto no Art' 15, § 4" da 8'666/93'

19.0.DÀS SÀIrÇõES ÀDMrlÚ sTRÀr t\rÀs
19.l.Quen, convocado aentrá ào prazo de validade da respectiva ata de reglstro de prêços' não

celebrar o contrato, deixax de "rrt."g"r 
ou apresentar docunentaçâo fal§a exigida pa!a o certame'

à.r""jua o retardamento da execuÇão a-e seu onjeto, não nantiver a proposta, falhar ou fraudar na

êxecuÇão do contrato, conportai-se de rnodo inidôneo' declarar informaÇões falsâs ou conêter

fraudá fiscal, garantido o direito à ampla defesa' ficará inpedido de 1j-citar e Çontratar com a

união, Estados, Distrito reae-rJ ou uuniclpios e, será descredenciado do sistena dê cadastranênto

unificado de Fornêcedore" ircar do coverno Eederal e de sistemas sêmelhantes nantidos por

Estados, Distrito Eederat ou Muôicípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sen prejulzo das

."iiã"- írã"i"t.s neste Edital e das denais cominações legais'
19.2,As referidas sanÇÕes JÃcritas tambén se aplicam aos i.ntegrantes do cadastr:o de reserva

que, convocados, não nonra-ren ã .à^pro^i""o asiumido sen justifÍcativa ou coÍl justificativa
recusada pela AdministraÇão.
19,3.4 recusa injusta em aeixar ae cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais' sujeitará

o contratado, garantida u p-.ã"i" defesa, às sequLntes penalidades previstas nos Àlts' 86 e 87'

da Lei 8.666193: a - advertência; b - nulta de mora de O'58 (zero virgulà cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega' no início ou na execuÇáo do

objeto ora contratadoi c - multa de iot (Oez por cento) sobre o valor contlatado pela inexecução

total ou parcial' do contrato; d - s imultaneanênte ' qualquer das penalj'dâdes cablvej"s

it,"à"^""auaà" na Lei 8.666/93 e na Lei 70'520/02'
19.4.se o valor da nurta o; inde;ização devida oão for recorhido no prazo de 15 (quinze) dias

após a comunicaÇão ao c."ttààat, será alrtornaticamenle descontado da primeira parcela do

paganento a que o Contratado vier a fazer jus' acrescido de juros moratórios de 1t (un por

;;;a;t "" 
mês, ou, quando for o caso, coblado judicialmeote'

19.5.Após a aplicação ae quaisquer das penatidádes previstas' xealizar-se-á comunicaÇão escrita

ao contratado, e pu»ricaao ia iÃpi"""" ãri"i"r' excluídas as penalidades de advertêncla e multa

de mora quando for o caso, .ãn"tãrrao o fundamento -rêga1 da pu.riçao, informando ainda quê o fato

sàra ..qistraao e pubticado no cadastlo correspondente'

2O.O.DÀ COMPRO\TÀÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBD'{ENTO DO OBJETO

20,1,Executada a presente contrataÇào e observadas as condiÇôes

pi"ilr"a"", os pro;edinentos e prazos-para 
-receber-o,s-eu 

obieto
caso, à aisposiÇões dos ArLs' l3 a-76' da Lei 8'666/9J-

21.O.DO PÀêNIíENTO
21.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em obselvância às normas e

Drocedimentos adotados p"ro 
-o-nü 

aa sequi-ntà manei-la: Éu." o"o...a no prazo de trinta dias,

tont"do" do perlodo de adímplemento
21.2.o desembolso máxino dJ-;;;ã;; oão será superior ao valor do respêctivo adj"nplenento' de

acordo con o cronograna a-paà.rraao, quaodo for o caso, e sêmple êm conformidade com a

disponibilidade de recursos financei-ros '



21.3,Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de IiquidaÇâo qualque! obrigação
financeiraquelhefo!l^po"t",envi^rtudedêpenalidadeoui.nadimplência,âqualpoderáser
compensada com o pagamento pendente, sen que isso gere dileito a acréscimo de qualquer natuleza.
Zi.a.uo" casos dé é'rentuaiÀ atrâsos de pagamento nos termos deste instrumento' e desde que o

Contratado náo tenha concorrldo de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamenLo até a data correspondente ao

ãi"ii.ro p"gu."nto da parcela. os êncaxgos moratórios devidos en razão do atraso no paganento

""rao "ui.íf"aos 
com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM: N x vP x I' onde: EM = encargos

moratórios; N = núnero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

Vp = valor da parcela a ser paga; e 1= índice de compensação financeira, assim apurado: I =

(TX + 1OO) + 365, sendo Tx = p;rcentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mesês ou' na

sua faLta, un novo Índice adot;do pelo Governo Federal que o substitua' Na hipótesê do referido
indiceestabelecidopalaacompensaçãofÍnanceilavenhaaselextintooudequâlquerformanão
possa mais sei utj-1izado, serã adotado, em substituição, o que viex a sel determinado pela

IegislaÇão então en vj-gox.

22. O.DO REAJUSTÀ!.IENEO
22.I.Preços registxados - revisão:
22.1.1.No caso de reconhecimênto do desequilíbrio e conômico- fi nance i ro do preço inicialmentê
.ãqi"truao o gerenciador do sisterna, se julgar conveniente' poderá optar pelo cancêIanento do

préio, rir.ra.,ao o fornecedár do compromis-so ássurnido sem apricação de penalidades. ou determinar

ãrlilliài3i:; o preÇo reqisrrado rornar-se superror ao praricado no mercado por motivo

"uputrr"ii"nt., 
o qerenciaaí do sistema convocará os fornecedores pâra negociarem a reducão dos

p.!çã" uo" valorês praticaaás peto mercado, mantendo o mesmo objeto cotado' qualidade e

especificaÇões. o" rorn"""áoa"s que nao aceitarem reduzi.r seus preços aos valoles praticados

p"io 
^.t."ào 

serao liueraaos áo 
"olnpto^i""o 

assumido' sen aplicaÇáo de penalidadê' À ordem de

classificação dos fornecedoies que aôeitarem reduzir seus preÇos aos valores de mercado observará

a ctassificâÇão original.
22.1.3.Na ocorrêncj.a do preÇo de Ínercado tolna-se superior aos preÇos registlados ê o fornecêdor

não puder cumprir o compromisso, o órgão gêrenciador poderá:
22.l.3.l.L..be,,ar o ror.,.ceaáiã "o.pÉ^iáo 

assumido, caso a comunicaçáo ocorra antes do pedldo

de fornecimento, e sen 
"p1i"açao 

ãa penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e

comprovantes apresentados; e

22.l.3.2.convocar os demais fornecêdoles para assegurar igual oportunidade de neqoÇiaÇão'

22.1.4.o realinhanento a".r"tã- "ut 
precediao de pesquisa de preços prévia no nercado' banco de

dados, indices ou tabêIas oli"i"i"'elou outros meiós disponiveis que asseguren o levantamento

adequâdo das condiÇões de mercado, eDvoLvendo todos os elánentos materiais para fins de quardar

a justa renuneraÇão do objêto contrâtado e no eÍüasamento da decisão de deferi! ou rêjeitar o

pedldo.
22 . 1 . 5. Defj.nido o valor náxino a ser pago peLo oRc' o novo preço para o re-spectivo item deverá

ser consignado através de "pã"iir.^"ntl 
áu Àt" a" Registro de PreÇos, ao quar estará o fornecedor

vinculado.
22.L.6.Nâo havêndo êxito nas negoclaçôes. o oRc deverá procede! à revogaÇão da Ata de Registro

;; ;;;Ç;;; adotando as medida§ ãanit'éis para obtenção da contrataÇão mais vantaiosa'

22.2.Pteços conLratados - reaj uste:
zá.à.t.oi preÇos contratêdos iâo fixos e lxreajustáveis no prazo de um ano'

22.2.2.Den:üto do plazo a. oigÀntiu do contrato e mediante solicj-taÇão do contratado' os preÇos

poderáo sofrer reajuste após o interregno de um ano' na nesma proporÇáo da variaÇão verificada
no IPCA-IBGE acumulaclo, aÃ"na"-"" pú u""" o nês. de apresentaÇão da respectiva proposta'

.*.r-rJ""*".,t. p"t" 
"" 

oorü"iáes lniciaaa" e concluldas após a ocorrência da anualj-dade '
22.2.3,Nos reajustes 

"uu""q',iu-n-t"" 
ào ptimeito' o interregno rnlnimo de urn ano será contado a

partir dos efeitos financeiros do ú1timo leajuste'
22.2.4.No caso de atraso o, não àirrrlq.çao do indice de reajustamento, o contratante pagará ao

Contratado a importância cufc,.,faaa !eia última variação conhecida' Iiquj-dando a diferenÇa

correspondentê tão Iogo "ã:ã-ã-i"úqãa" 
o indj-ce definitivo. Fica o contratado obrigado a

;;;;;;a;; rnemória de cilculá referente ao reajustarnento de preços do varor renanescente' semple

que este ocorrer '
22.2.5.Nas aferiçôes finais, o índice utilizado para reajuste será' obrigatoriamênte ' o

definitivo.
22,2.6.caso o lndice estabêlecido para reajustamento. venha a ser extinto or: de qualquel forma

náo possa maia ser ,.rti r i raào-i-s.ra 
-.ã.tJ", 

em substituiÇão, o quê vie! a ser determlnado pela

]eqislaÇão então em vigor.
22.2..7.Na ausência de pxevisão 1egal quanto ao índice substituto, a5 partes elegerão novo lndice

oficial, para reajustanento do pr;ço ào valor lemanescente' por neio de termo aditivo'
i.Z,a.ô ieajuste poderá ser leaIlzado por apostilamentÔ'

23.O.DAs DTSPOSTÇôES GERATS

23.1.Não será devida aos proponeotes pela eraboraÇão ê/ou apresentação dê documentaqáo relativa

ao cêrtame, qualquêr tipo de indenizaçáo'
23,2.Nenhurna pessoa fÍsica, ,i.rá" q,.r" credenciada por procuração 1ega1, poderá representa! mais

i:.5ii "r":::x*: riciraÇáo somenrê poderá vir a ser revosada por razÕes de interessê púbrico

decorrente dê fato superveniente devidanente complovado, ou anulada no todo ou em parte' por



ilegafidade, de oficio ou por provocaçáo de terceiros, medj.ante parecer escrito e dêvidamente
fundanentado,
23.A.caso as datas previstas para a real-izaÇão dos eventos da presente licitaqão sejan declaradas
feriado e náo havendo latificaÇão da convocaçáo, ficam transferidos automaticanente para o

plimeixo dia útj.l subsequente. no mesmo local e hora anteriormente previstos'
ãl.S.O Onc por conveniência administxativa ou técnica, se xeserva no direito de paralisar a

qualquer ternpo a execução da contratação, cientificando dêvidarnente o contratado.
á3.g,Oecairá do direito de irnpugnar perante o ORC nos termos do pxesente instrumento, aquele
que, tendo-o acej-tado sem objeÇão, vênha a apresentar, depois do julgamento' falhas ou

i-rregularidades que o viciaram hipótese em que ta1 comDnicado nâo terá efeito de recurso.
z3.7.Uos valores apresentados pelos licitantes, já deverâo esta! incluÍdos Ôs custos con

aquisj-Ção de materiãl, nâo-de-obra utilizada, impostos, encarlJos, fretes ê outlos que venham a

incidl! sobre os rêspectivos pleços.
23.g.As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumênto,
íicarão única e exclusiva;ente sujeitos a interpretaçáo do Pregoêiro, sendo facultada ao nesmo

ou a autoridade supelior do ORC, em qualquer fase da licitaçâo, a promoÇão de diligência
dêstinadâ a esclarêcer ou a complenentar a instruÇáo do procê§so'
23.9.para dirimir controvêrsiai decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.

Mogeiro - PB, 14 de Dezerrbro de 2022.

ELÀVIANO CLEBSON AXÀÚ.JO

Pregoeiro oflcial



ESTÀDO DÀ PÀ.R,ÀÍBÀ

PREE.EITORÀ UUNICIPÀ! DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

À}IEXO I -

TERMO DE

PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO32/2022

REEERÊNCIA _ ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OB.lErO
1 . 1 . Coostltui obieto desta licitaÇão: CONTBÀTÀÇÃO DE

MANU?ENÇÃO, REVISÃO DE SISTEMA E RECUPERÀÇÃO DÀS IMÀGENS

MUNICÍP]O PABÀ O EXBRCÍCÍA DE 2023.

EMPRESA PARÀ LOCAÇÃO, INSTÀLAÇÃO,
DAS MESMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE

2.0.,rUSTIFICÀ!n/À
2 . L. Considerando as necêssidades do ORC, tem o presente termo
e adequadamente, os procêdirnentos necessários para viabllizar
2.2.À; caracterÍstj.cas e especificaÇÕes do objeto orâ licitado

a finalidade de defj"nir, técnica
a contrataÇão en te1a.

cor!espondente,
desde que sej a

3. O.OBRIGÀÇõES DO COIITRÀIÀDO
3.l.nesponiabitizar-'e por todos os ônus e obrigaçóes concernentes à legislaÇáo fiscal' civil'
txibutá;ia e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualque!

titulo, perante seus fornecedores o; terceiros em razão da execuÇâo do objeto contrâtado.
3.z.su6siitulr, arcando com as despesas decorxentes, os materiais ou serviÇos que apresêntalem
alteraÇôes, deterioraÇões, imperfeições ou quaisquer irxegularidades discrepantes às exigências
do insirumento de ajuste pactuado, ainda que constatados âpós o recebimento e/ou paganento'

3,3.Não transferir a outrern. no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo nediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante.
3.4.üanter, durante a vigência do contlato ou outros instrumentos hábeis. em cornpatj"bilidade

ão^ "" 
ou.ig"çôes assurnidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificaÇão exigidas no

respectivo piocesso licitatório, apresentando ao Contlatante os documentos necessários, senpre

que solicitado.
3.5.Emitir Nota FiscaI correspondente à sede ou fiIiaI dâ empresa que apresentou a documentaçâo

na fase de habilitação.
3.6.gxecrrtar todas às obriqaÇões assumidas con observância a melhor técnica vigente, enquadrando-

s€r rj.gorosamente, oentrá dos preceitos Legais, ngrnas e especificaÇões téÇnicas

correspondentes .

..O.DO CRTúRIO DE ÀCEIÍÀBIúIDÀDE DE PREçOS

4.l.Havendopropostaoulancevencedorcomvaloxpalaorespectivoiternrelacionadoacima,na
coluna código:
4.1.1.Con indlcios que conduzam a uma presunÇão rêlativa de inexequibilidade, pelo clitério
definido no Art. 48. rr, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo pos§ível a imediata

confixnaÇáo,poderáseroadaaolicitanteaoportunidadededemonstlarasuaexequibilidade,
sendo-lhê facultado o prazo de 03 (três) dias útêis para comprovar a viabilidade dos p':eços'

conforme parâmetros do nesmo Axt. 48, 1I, sob pena de desconsidêração do item'
a,Z.Satienta-se que tais ocorrêneias não desclissificam automaticamente a Proposta. quando for
o caso, apenas o iteÍn correspoodente.
a.3.O"'f"n""" verbais seráo efetuados em unidade nonetária nacional'

LO
!t
q.

Dâ PROPOSTÀ
e integrantê deste Têrmo de Referência o modelo de proposta de pÍeços
licitãnte apresentar a sua proposta no próplio modelo fornecido'

e p.ãe".niao, conforme faculti o instrumeDto convocatóriÔ - Anexo 01'

5.0.MODE
5.1. É pa
podendo
devidanê

RREIRÀ DE LIMÀ

I'NIDÀDE qUÀN!IDÀDEDIcoDrco t2MÊS
1

MENIOS, DETECÇÀO DE HU}.ÍANOIDE, REFLETORES EM I'ED INTEGRÀDOS' EI
DEÀ 100 (cEl,Í)

LMAG

TRAVE

üR DC SS OR DEI COM M1 ROC SED I.;D oÀTCAPTEURNÀI.ÍEN ÀçÃooOL IR DÀ D UTI
ÀDÁGUA PROVÀTE 0IERÀ RE DIREONE Es N RoENT R,

A1,MANUB.!IEALÀIs L CN oI osS NOROo EÀ],ARMEI 6P 5 P 66E TR EI I CÀÇÀO
NVRDVBXSCABODONU EM ID PS NE SUo EM21 GBTEÀI'1ENT o NTI ERNOZ EN

NI TSL SU o AI-AÇÃOC EXÀOON ti EI ILÀRI4EDOSU L DÀSNliÀ AMÀGEMI S

ENÇÃO, RXVISÀO DE SISTEMA.

FHD 1O8OP, DETECÇÃO DDÉ ALTÀ RESOL

SE 10

,.Ú

METROS,DE



ESTÀDO DÀ PÀaÀÍBÀ
PRE EE ITUR,à. MUIIICIPÀ', DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀMNTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REFERÊNCÍÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N" AOO32/2022

PROPOSTÀ

BrF.: PREGÃO PRESENC!ÀL N' ooo32/2022

OBJE?O: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ LOCAÇÂO,

RECUPERÀÇÃO DÀS IMÀGENS DAS MESMÀS NOS PRÉDIOS
]NSTALÀÇÃO, MANUTENÇÃO, RBVISÃO

PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIÔ PARÀ O

2023 .

PROPONENTB:

Prezados Senhores,

Nos termos da lj-citaÇão en eplgrafe, aprêsentanos proposta conforne abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRÀZO - Iten 5'0:
PAGÀMENTO - Iten 21.0:
VAIIDADE DÀ PROPOSTA - Iten 8'0:

de

Responsáve1

CNPJ

DE SISTEMÀ E

EXERCÍCÍO DE

de

PREÇO IOTÀÍ,PREÇO T'NIÍQUÀNIIDÀDEUNIDÀDEDICODIGO
12MÊS

ÚMANOIDE, REE].ETOBES E}l ],ED INTEGRÂDOS, Ef,IJ'1AG

OLORIDA DIUTURNÀMENTE, CÀPTAÇÃO DE AUDIO COM MIC
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ESTÀDO DÀ PÀ.R,AIBÀ

roLHA 01/ 02

À§EXO rr - PP§GÃO PRESENCTÀ! §" ooo32/2o22

MODELOS DE DEC],ÀRÀÇÓES

RET, I PREGÂO PRESENCIAL N" AAA32/2022
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

2.0 - DECLARÀCÃO dE

licitação.

1.0 - DEcLÀBÀÇÃo de cumprimento do disposto no A!t' 7o' Ínci§o xxxIll' da CF - Àrt' 27' Inciso

v, dâ Lei 8.666/93.

OploponenteaciÍnaqualificado,sobpenasdaLeieenacatamentoaodj'spostonoÀrt'?Ôj'nciso
xxxlrr da constituiÇáo Fede;;1; iui ô'esa, de 27 de outubro de 1999' decLara não possuir em seu

ô;ã;; 6" pe"soal,' tuncioJiios menores dê dezoito ano§ em trabalho noturno, perigoso ou

in"aruna" 
"^ 

n"^ a"r,or"" de dezesseis anos, en qualquer trabalho; podendo existir nenores, a

partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz na forna da legislaÇáo vigente'

supêrveniência de fato inpeditivo no que diz respeito a participaÇão

conforme exigência contida na Ler 8,666/93, At*-. 32, §2Ô, o proponente êcima qualificado, declara

não haver, até a presente data, Íato inpeditivo no que dii respeito à habilitaÇão/palticipaÇâo
na prêsente licitação, nao "" ",',"ontt"náo 

em concordata ou estado falimentar' estando ciente da

obrigatoriedade de lnform;; ocolrências poste!iores ' Ressalta' ainda' não êstar sofrendo

penalidade de declaração oe idoneidade no âmlito da administraÇão Federal' Estadual' Municipal

ãu ao oi"ttito Eedêral, arcando civil e criminalnente pela presente afilmaÇão'

3.0 - DECLARAÇÃO de
convocatórlo.

submete!-se a todas as cl-áusulas e condiÇões do correspondentê j'nstlumento

aceitar todas as c1áusulas do
nele estipuladas.O proponente acina qualificado declara têr conhecimênto e

.""p""ti.,o instrumento convocatório e subneter-se as condiÇôes

Locaf e Data

NoME,/ASS 1NÀf URA,/CÀRGO

Representante legal do proponente '

OBSERVAÇÃO:
ÀS DEC1ÀRÀÇÕES DEVERÃO SER ELÃBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE' QUÀNDO FOR O CÀSO

PREETITURÀ T'{UNÍCIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo pERMÀNEtrrE ou r,rcrreçÃo



RET.: PREGÂO PRESENCIAI N" OOO32/2022
PREEEIÍURÀ MUNICIPÀI DE MOGEÍRO

PROPONENTE :

CNPJ:

DECLARÀÇÃo de elaboração independente de proposta

"]LHA 
02 / 02

como rePresentante devidanente
consórcio ) , doravante denominado

do Edital do Pxegão Presencial no

. 299 do Código Penal Brasileiro,

4.0

(identificaÇáo completa do representantê do licitante).
constituldo de (idêntificaÇão completa do licitante ou do
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no iten l'5'1'
OOO32/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art
que;

a)apropostâaPresentadaparaparticipardoPlegãoPresencial$o0aa32/2022foielaboladade
manei.ia indepenàente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indj.ietamente, informado, discutido ou rêcebido de quafque! outro participante potencial
ou de fato do pregão presencial n" OOO32/2A22. por: qualquer neio ou por qualquer pessoa;

b) a intenÇão de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão PresenciaL no

OOOIZ/ZOZZ ,,ao foi info.^uaa, disãutida ou recebida de qualquer outro participante potencia.l ou

de fato do Plegão Presencial f aao32/2022, por qualquer rneio ou por qualquer pessoai

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. influir -na 
decisão de qualquer

outro partieipante p-otenciat ou de fato do Pregão Presencial Ír' 00032/2022 quânto a participar
ou não da refetida Iicitaçâoi

para participar do Pregão Presencial D" ooo32/2a22
indiletamente. comunicado ou dÍscutido com qualquer
Pregão Plesencial n" 00032/2022 antes da adiudicaçáo

e) que o conteúdo da proposta apresentadâ para participação do Pregão Presencial ^" 00032/2022

não foi, no todo ou en parte, dj.leta ou indiretamente. discutido ou recebido de qualquer

integraotê da Prefeitura t{unicj.pal de Mogeiro antes da abertura oflcial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaraÇão e que detém plenos podeles

e informaÇões para firmá-Ia.

d) que o conteúdo da proposta apxesentada
não se!á, no todo ou em parte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeto da referida IicitaÇão;

Local e Data.

NOME /ASSÍNÀTIRA/CARGO
Representante lega1 do proponente

OBSERVAÇÃO:
ÃS DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ETABORÀDÀS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE, OUANDO FOR O CASO'



ESÍÀDO DÀ
PREFEITURÀ MUNÍCIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÀo PER!.{ÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

À}IEXO rrr - PRIGÃO PRESENCIÀ! N" 00032/2022

MODELOS DA DECLÀRÀÇÃO DE REGUTÂRIDÀDE - HÀBILITAÇÃO

RBE": PREGÂO PRESENCIAL N" OAA32/2022
PREFEITUR-A MUNICIPÀI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLÀÂAÇÃO DE

1-0 .520 /02.
REGULÀRÍDÀDE Para habilitação previsto no Àrt' 40. Iociso vII. da Lei

Local ê Data.

NOME /AS S INATURÀ/ CARGO

Representante legal do proponente

O proponente acima qualificado. declara. em conformidade com o disposto no Àrt' 4o' Incj-so vIl'
da'Lei 10.520l02, qu! está apto a cumprir plenamênte todos os requisitos de habj.litaÇão exigidos

no respectivo instrurnento cõnvocatório que rêge o celtamê acima indicado'

oBSERVÀÇÃO:

^-ã"ôioilióAo 
DEyERÁ sER EIÀB6RADÀ EM pAPEL rrMBRÃDo Do LlcrrANrE, qUAND6 EoR o cÀso'



ESTÀDO DÀ
PREIETIURÀ MI'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO IV PREGÁO PRESENCÍÀL N" OOO32/2022

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ÀTÀ DE REGISTRO DE PREÇOS N' | . . . . /2022

Aos .. dias do mês de .' de ..', na sede da Conissão Permanente de Lj-citaÇão da Prefeitula
Municipal de Mogeiro, Estado da Paraiba, localizada na Àv. Plesidente Joáo PessÔâ - centro -
uogeirã - pB. nós ternos da Lei Federal n" 10,520, de 17 de .Iulho de 2002 e subsidiariamente a

lei rederal n.8.666, de 21 de ,lunho de 1993; Lei Complenentar n' 123, de 1.4 de Dezerdcro de

2006; Decreto Eederal no '1 .8g2, de 23 de Janêilo de 2013; DeCIeto Municipal no 016, de 10 de

Novembro de 2006; e legi§laÇão pertinente, consideradas as alteraÇôes posteriores das Ieferidas
noxmas; e, ainda, conforme a ttassificaÇão da proposta apresentada no Pregão Presência1 no

ooo32/2022 que objetiva o registro de preqos para: CoNTRÃTÀÇÃO DE EMPRESA PABÀ Í,OCAÇÃo.

ipÀrÀr,Àçao, i"mNurrúqao, REvrsÃõ DE srsrEMA E RECUeERAÇÃo DAS rMAcENs DAs MEsl,lÀs Nos PRÉDros
púBI,rcoó, DESTE MuNrcÍpro pÀRÂ o ExERcÍcro DE 2023, resolve registra! o preÇo nos seguj-ntes
termos;

órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de PrêÇos: PREFEITUAÀ MUNICIPAÍ, DE

MOGEIRO - CNP,I n" 08'866.501/0001-57.

cúusulÀ PR!}|EIRA - Dà IIDÀDE DOS PREçOS I

A refelida Ata de Regj.stro de PreÇos têrá a vigência de 12 (doze) rneses, considelados da data
de publicaÇão de seu extrato na inprensa oficial.

A existência de preÇos registxados não obriga a Prefeitura Municipal de Mogeiro firmar
contrataÇões oriundas do sistema de Reqistro de PIeÇos ou nos quantitativo§ eatimados'
facultanào-se a realizaÇão de licitação especifica para aquisição pretendida, asseguxada
preferência ao folnecedor registrado en igualdàde de condiÇÓes, sen que caiba dirêito a recurso
ou indenizaÇão.

CIÁUSUIÂ SEGUNDÀ - DA IXITLIZÀÇÃO DÀ ÀTÀ DE REGISIRO DE PRAçOS:

A cada efetivaÇão da contrataÇão do objeto registrado decorrente desta Ata'
formalizada através da respectiva Oxdem de ServiÇo, serão observadas as c1áusulas
constantes do Édital de li;itaÇáo que a precedeu, modalidade Pregão Presenciat no

parte integlante do presente instrumento de compronisso' A presente Ata de Rêgistro
durante sua vigência poderá ser utilizada:

devidarnente
e condiÇões
00032 /2022,
de Pleços,

pela prefêitura Municipal de Mogeiro, quê taÍrüén é o óIgão qerenciador responsável pela
administraÇão e controle desta Àtr, replesentada pela sua estrutura organizacional definida no

respectivo orÇamento proqxana.
o usuálio da ata, sernpre que desejar efetivar a contrataÇão do objeto registrado' fará através
de solicitaÇâo ao qerãnciador do sistema de reqistro de p!êços, mediante processo legu1ar.

CIÁUSUIÀ TBRCEÍRÀ . DÂ CONTR,ATÀçÃO:

Às obrigaçÕes decorrentes da exécuÇão do objeto deste certame. constantes da Ata de Registro de

preços, sàráo firriradas com o fornàcedor rágistrado, ob§ervadas âs condiÇÕês estabelecidas no

plesente instfumento e nas disposiÇões do Art. 62, da Le! 8.666/93, e a contlação sêrá formalizada
por intermédio de:
ordendeselviçoquandooobjetonãoenvolvelobrigaÇóesfuturas.j.nclusiveassistênciae
garantia.
órdern de serviÇo e Contrato, quando presentes obrigaçóês futuras'
ó pru"o p"r, ràtirada da ordern de sàrviço, será de 05 (cinco) dia§ consecutivos, co siderados

da data da convocação.
õ-qoàntit"tioo ao tuleto a ser executâdo será exc-Lusivamente o fixado na correspondente orden

de serviÇo e observaiá, obrigatorianente, o val"or registrado Da respectiva Àta'

EDOR:

NPJ:
P. TOTÀLQUÀNI P.UNÍT.liÍARCÀ I'NID.ITEY ESPEC



Não atendendo à convocaÇão para retirâr a ordem de serviÇo, e ocorrendo esta dentro do prazo de

vafidade da Àta de Registro de PreÇos, o licitante perdelá todos os direiaos que porventura
tenha obtido como vencedor da licitaÇão.
É pêrmitido ao órgão Realizador do Cêrtame, no caso do licitante vencedor não comPaxecer para

re;irar a ordem de serviÇo no prazo e condiÇÕes estaberecidos, convocar os ricitantes
renanescentes, na oldem de classilicaçâo e sucessivamente. para fazê-Io em igual prazo do

licitante veocedo!, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis'
o contxato ou instrumento equj-vafênte, decolrente do plesente certane, deverá sêr: assinado no

prazo de validade da respectiva Ata dê Registro de Preços'
ô contrato que eventualmente venha a se! assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado
coÍn a devid; justificativa, unilateralÍnente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, n.s
ãá"o" pr"rri"tã" no Àrt. 65 ê será rescindj-do, de pleno direito. Çonforme o disposto nos Arts.
11, '78 e ?9, todos da Lei 8.666/93; e executado sob o reginê de tarefa'
A Áupressão do item registrado poderá ser totaL ou parcial, a critério do gerenciadox do sistena,
considerando-se o disposto no Art' 15' s 4" da 8'666/93'

cúUsI,LÀ QUÀRTÀ - DÀS SÀ}IÇõES ÀDMINISTRÀTIVÀS:
ouem,convocadodeDtrodoprazodevalidadedarespectivaataderegistrodeplêços,nãoce1êbra!
ocootrato,deixardeentregarouapresentardocumentaÇãofalsaexigidaparaocertame,ensejar
o retardamento da execuÇão ã" "", ot,1"to, não mantiver a proposta, fal'har ou frauda! na execuÇão

do contrato, compoltar-se de modo inidôneo, declarar informaÇões falsas ou cometer: fraude fiscaL,
garantido o direlto à ampla defesa, ficar.á irnpedido de licitar e contratar com a Uniâo, Estados,

ói"t.ito Federat ou Municipios e, será descredenciado do sistema de cadastraÍnento unificado de

Eotnecedores slcAF do Governo Federaf e de sistemas semelhantes mantidos por E§tados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo dê até 05 (cinco) anos, sen prêjulzo das multas previ§tas no

respectivo Edital e da§ demais cominaÇôês legais'
As ieferidas sanções descritas tanbém se aplicam aos integrantes do cadastlo de reserva que,

convocados, não honrarem o conpronisso assu;ido sen iUstificatlva ou com iustificativa recusada

pefa ÀdninistraÇão '
i ià"u"" injustà em deixax de cunprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará o

Contr.tado, gaxantida a prévia deflsa, às seguintes penalj"dades previstas nos Arts, 86 e 87, da

Lei. g.666/93: a - advertência; b - multa de rnora de O,5t (zero virgula cinco por cento) aplicada

sobre o valo! do contrato po! dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do obieto ora

contratado; c - multâ de 1OB (dez por cento) sobre o vafor contratado pela inexecuÇão total ou

párcial ao contrato; d - s imult anàarneot e, quafquer das penalj-dades cabÍveis fundamentadas na

Lei 8.666/93 e na Lêi 10.520/02.
seovalordamultaouindenizaÇãodevidanâoforrecolhidonopxazode15(quinze)diasapósa
conunicaÇão ao Contratado, seri automaticamente descontado da primeira parcela do paganento a

que o contratado vier a ta"ãi jus, acrescido de juros moratórios de lt (ulrl por cento) ao nê§'

áu, quando for o caso, cobrado judicialmênte'
apâ"-ã "pri."çâo 

de quaisquer áas penalidades previstas. lealizar-se-á coÍrunicaÇão escrita ao

contratado, e publicado na i^prã""a'oticial, exàIuidas as penalidades de advertência e nulta de

mora quando for o caso, conslaodo o fundamento legal da punição' infomando ainda que o fato
será r;gistrado e publicado no cadastro correspondente'

cúusuLA QUrNÍÀ - DÀs DrsPosrçôEs GERÀrs:
Integran esta Ata. o Edital do Pregão Presencial
proposta vencedora do referido certame:

o" QOO32/2022 e seus anexos, e a seguinte

Item(s) |

valor: R$

Item (s) :

Valor: R$

cLÁusgÍ.A sExrÀ - DO EORO:
para dirinir as questÕes ctecorrentes da utilizaÇão da presente Àta, fica eleito o Foro da comarca

de Itabaiana.



ÀNEXO V - PREGÃO PRESENCTÀ! N" OOO32/2022

MINUTÀ DO CONTRÀTO

PRÉêÃO PRESENCTAT N" ooo32/ 2022
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N' PP OOO32/2A22

CONIRÀTO x": ..../...-CPL

por ..
CPF n.

. residente e domiciliado oê.'..r
,, Calteira de Identidade n

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÂM A PREFEITURÀ

MOGEIRO E ., PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME

NESTE INSTRUMENTO NA TOR},{A ABÀIXO:

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREE,T ITUR"A MUNICÍPÀ! DE MOGEIRO

COMTSSÃO PERMÀNENTE DE LÍCITÀçÂO

doravante
o qual se

MUNICIPÀL DE

DISCRIMlNADO

simplesmente CONTRÀTÀDO, decldiram
regerá pelas cl,áusulas e condiÇôes

Pelopresenteinstlumentodecontrato.deumladoPrefeituraMunicipaldeMogei!o-Àv.
presiieote .loão pessoa. 47 - Centro - Mogeiro - pB, cNp.t no 08,865.501/0001-6?r neste ato

.ãpr"""ntua" pelo prêfeito Antonio .rosé Eerreira, Brasileiro. solteiro, Empresario, lesidente e

domicj-Iiado na sitio Pintado de cima, 138 - Arêa Rural - Mogeiro - PB, CPF n" 840'199'644-91'
carteira de ldentidade n" 3360118 SSPPA. doravante sirAplesnente CoNTRATÀNTE, e do outro lado

', CNPJ n" ' ' neste ato lepresentado

CIÁUSuIÀ PRIMEIRÀ . DOS FUNDÀ}'ENTOS:

Este contrato decolre da licitaÇão nodâlidade Pregão Presencj.al \" aa032/2022, processada nos

ternos da Lei federal n" 10.520, de 1l de 'lulho de 2OO2 e subsidiariar0ente a Lêi Fêderal n"

8,666.de21de.Tunhode1993;Leicomplementarn"T23'dê14deDezembrode2006;Decreto
FederaL no 7.892t de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipat no 016' de 10 de Novernbro de 2006;

e legislação pertinente. consideradas as alteraçÕes posteri'oles das rêferidas nomas'

as partes contxatantes assinâr o presente contrato,
seguintes:

CIÁUSI,IÂ SEGT'NDÀ - DO OB'JETO:

o presente contrato tem Poi objeto
REVISÃO DE SISTEMÀ E RECUPERÀÇÃO

PABA O EXERCÍCIO DE 2023'

crÁusulÀ rER@rRA - DO r,oR E PREçOS:

O vaLor total deste contrato, a base do preÇo proposto'

: CONTRÀTAÇÂO DE EMPRESÀ PARÀ LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO'

DAS IMAGENS DAS MESMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO

oserviÇodeveráse!executadoligorosamentedeacordoCoÍnascondiÇõesexpressasneste
instrunento,propostaapresentada,especificaçÕestécnicascorrespondentes'proce§5ode
liãituçao ,noa.iidiae Pregão Presencial;' ooa32/2022 e instluções do contratante' docunentos

esses que ficam fazendo partes integraotes do presente contrato' lndependente de transcriÇâo; e

sob o regiÍne de tarefa.

édeR§

CLÁI'SUIÀ QUÀRTÀ - DO REÀi'USTÀ!{ENIO EM SENIÍDO ESTRIIO:

ó" p.àço" -"onttatados são fixos e irreajustáveis no prazÔ de uln ano'

Dentro do prazo de vigêocia àá contrato-e mediante solicitaÇão do contlatado, os preÇos poderão

sofrer reajuste após o interrêgoo de um ano, lra mesma propoxÇão dâ variaÇão verificada no rPCÀ-

IBGE acumulado, tomaúcto-se portu"" o mês de apresentaÇão da respectiva proposta. exclusivamente

;;;; ;;-;;;;;.;ões iniciadals e concluidas após â ocorrência da anualidade'
Nos xeajustes subsequentes áo prineiro, o iÃterregno mínlno de uln ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do últino reaiuste'
No caso de atraso ou nao ai"u]-qaçãá do lndice de reajustarnento, o contratante pagará ao contratado

a importância calculada p.i"'áiii*u variação conhecida, Iiquldando a diferenÇa corlespondeDte

tão logo seja dj,vulgado o fnaice definitivo' Eica o Contratado obrigado a apresenta! Ínemória de

ããi"riá ,.fár""te aá rêaiustarnento de preços do valor xemaDescente, senple que este ocorrer.

Nas aferiÇôês finais. o inaiã" ,1tiriruào iara reajuste sêrá, obrigatoriamente, o definitivo'
Caso o indice estabelecido pã* .uu1r"t"*.nto venha a sex extinto ou de qualquer forma não possa

nais ser utilizado, será ad'otado, eí substituição' o que viet a ser deterninado pela legislaÇão

então em vigor.
Na ausência de previsão Iegal quanto ao índíce substituto' as paltês elegerão novo indice

oficial, para reajustanento áo pt"ço do valor remanescênte' por meio de termo aditivo'
ô reaiuste poderá sêr xeallzado por apostifamento'



CúUSU,,À OUÍNTA - DÀ DOfÀÇÃO:
As despesas corre!ão por conta da seguintê dotação, constante do orçanento vigente:
Recursàs próprios do Município de Mogeiro: LEÍ 384/2022 02.02O-SEC.DE ADMTNTSTRÀCAO E

PLANEJÀMENTO 02.030-SEC.DE EDUCACAO. CULTURÃ, ESP.IÀZER E TURTSMO 02.040-SEC. MUNICIPÀL DE SAUDE

,/ r},Is o2.o5o-sBc.DE ACAO SOCIAL / 811À5 02.060-SE.DE rND, COM. COMPRÀS E TRÀNSPÔRTES 02.0?0-
SEC.ÀGRIC, MEIO ÀMBIENTE, PESCA E PECU 02.OBO_SEC.DE INDUST. COMERCIO E INERÀ ESTRUTURÀ 02.140_
SECRETÀR]A DE E]NÀNCAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC'PESSOÀ JURÍDICÀ

CIÁUSTJI.À SEXTÀ - DO PÀGAMENTO:

o pagamênto será efetuado mediantê processo regufar
adotados pel-o Contr:atante, da seguinte maneira: Para
do periodo de adimplemento.

ê em obsêrvância às normas e plocedimentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

crÁusur,À sÉTD.tA - Dos PRAzos E DÀ vrGÊNcrÀ:
Os prazos máxiÍnos de ioicio de etapas de execuçâo e de conclusâo do objeto ora
admitem prorroqaÇão nas condlÇões e hipóteses previstas no Art. 57, § 1', da Lei
abaixo indicados e serão considerados da enissão da ordem de ServiÇo;
a - Início: Imediato;
b - Conclusão: 12 (doze) meses.
A vigência do presente contrato sêrá determinadai 72 \doze) meses. considerada
assinatura; podendo ser prorrogada nos têrmos do Art. 57. da Lêi 8'666/93'

CIÁÜSUÀ OITÀVÀ - DÀS OBRIêÀçôE§ DO CONTR,ÀTÀNTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a exêcução do serviÇo efetivâmente lealizado, de acÔrdo com as

respectivas cláusulas do presente contrato;
b j Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiet execução do serviço
contratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade êncontlada quanto à qualidade do

servj-Ço, êxercendo a mais ampla e completa fiscalizaçâo, o que não exime o contlâtadÔ dê suas

responsabilidadea contratuais e fegais;
d - Designar represe'tantes com airibuições de GestoI e Fiscal- dêste contrato, nos têrmos da

norrna vilente, Lspeciatnente pâra acompanhar e fiscâIizar a sua êxecuçâo. respêctivamênte,
permitlda' a contrataÇão de terieiros para assistência e subsidio de ioformaÇÔes pertinentes a

essas atribuiÇôes.

cúusulÀ NoNÀ - DÀs oBRrGÀÇôEs Do coNTBÀrÀDo:
a - Executar devidamente o serviÇo desclito na c1áusu1a corrêspondente do plesente Çontrato,
dentro dos melhores parâmêtros de qualidade estabelecidos para o Iamo de atividadê re.Iacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b _ RãsponsabiJ-izar-se por todos os ônus J obrigaçôes conceroentes à legislaÇão fiscal, civi1.
tributária e txabalhista, bem cono por todas as despesas e complomissos a§sumidos, a qualquer

titulo, perante seus fornecedores o; ter:ceiros em razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Mantér preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Cootratante, quando da execução do contrato'
que o represente integralmente em todos os Seus atos;
á _ p.i^iti, e facifitar a fiscalizaÇão do contratante devendo prestar os ioformes ê

esc I arecimentos solicj tados;
e - será responsáve1 pelos danos causados dlletamente êÔ contratante ou a telceiros, decolrentes
de sua culpá ou dofo na execução do contrato, não êxcluindo ou rêduzindo essa responsabilidade
a flscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cedár, transferir ou subcontratar, no todo ou eÍn parte. o objeto deate instrumento, sem

o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
À - uanter, dulante a vigência do contrato, êm compatibilidade con as obrigaÇôes aasumidas'

iodas a" condições de habllitação e qualificaÇâo exigidas no respectivo processo licitatório'
apresêntando ao Contratante os documentos nêcessários, senpre que solicitado'

cu{usulÀ DÉcrMÀ - DÀ ÀrrERAÇÃo E RESCTSÀo:

Este contrato poderá ser alierado com a devidâ justificativa. unilatêrafmente pelo contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Àxt' 65 ê será rescindido' de pleno

dlr;ito, conforlne o disposto nos Arts. '11 | '78 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
O Contratado fica obrigado a aceitâr, nas rnesmas condiÇões contratuais, os acréacimos ou

supressõês que se fizerem noa sêrviços, até o respectivo limite fixado no Art' 65' § 1" da Lei
A,ZeetgZ. Ne-nhum acréscino ou supres;ão poderá exceder o limite estabefecido, salvo às supressões

resultantes de acordo cefebrado entre os contratantes'

cúusul,À DÉcrrdÀ PRnETRÀ - Do RECEBTNENTo:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adinplemento das obrigaÇões pactuadas,

os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão' coDforme o

cas;, às disposiÇões dos Arts. '13 a'16, da T'ei 8'666/93'

contratado, que
8.666l93, estão

da data de sua

CIÁUSUI.À DÉCI}{A SEGUNDÀ - DÀS PENÀI.IDÀDES:

ÀrecusainjustaemdelxardecumplirasobligaÇÕêsassumidasepreceitoslegaj-s,sujeitaráo
Contratado, qarantida a prévla defesa, às seguintês penalidades previstas nos Arts' 86 e 87' da

Lei 8.666/93: a - advertência; b - multâ de mora de O'58 (zêro virgula cinco por cento) aplicada

sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega' no início ou na êxecuÇão do obieto ora

contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela lnexecuÇão total ou



parcial do contrato; d - simultaneamente, quafquer das penaLidades cablveis fundanentadas lra
Lü. 8.666/93 e na Lei \0.520/02.
Se o valor da multa ou indenização devida nâo for recolhido no plazo de 15 dias após a comunicaçáo
ao contratado, será automaticanente descontado da prinei!a parcela do paqíanento a que o

contratado vier a fazer jus. acrescido dê juros moratórj.os de lt (um por cento) ao Ínês, ou,
quando for o caso, cobrado judiclalmente.

CLÁUSUIÀ DÉCI!.{A TERCEIBÀ - DÀ COMPENSÀÇÃO E'INÀNCEIRÀ I

Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos termos deste instlumento, e desde quê o contratado
náo tenha concorrido de alguma foflna para o atraso, será admitida a compensaÇão financeira,
devj-da desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcela. Os encarqos moratórios devi.dos ern razão do atraso no pagamento serão calculados com

utiiizãÇãodaseguintefórnu1a:EM=NxVPxÍ,onde:EM=encargosr.oratóriosiN=númêrode
dias enire a data prevista para o pagaÍnento e a do efetivo paganento; vP = valor da parcela a

ser paga; e I = ináice de compensaÇão financeira, assim apurado: I: (TX + 100) + 365, sendo TX

= percLntual do ÍpCÀ-IBGE acumulado nos últinos doze neses ou, na sua faIta, um novo índice
adótado pelo coveroo Federal que o substj-tua. Na hipótese do referido lndice estabel-ecido para

a compen;aÇâo financej-ra venha a ser extinto ou de qualquêr forma não possa nais ser utillzado,
será;dotaáo, em substituj.ção, o que vier a ser detelminado pela legislaÇão entáo em viqor.

clÁusu,À DÉcI}a QUÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirini! as questões decorrentes deste
Ttabaiana.

TESTEMUNHÀS

contrato, as partes elegem o Eoro da Conarca de

E, por estarem de pleno acordo. foi lavrado o presente coDtrato em 02(duas) vias, o

assinado pelas partes e por duas testemunhas.
quâf vai

Moqej.ro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

PELO CONTRATÀDO


