
EsTÀDO DÀ PÀ8ÀIBÀ
PRE E'E ITOB,A !«'NICIPÀL DE }D@IRO

coMrgsÃo PER!'n}|E!!TE DE LrCrrÀÇÂO

EDIIÀI - Licitação
PROCEESO AI'MINISfRÀTIVO N" PP OOOO2,/2021
r.rcrreÇÃo N'. oooo2/2021
MODÀLIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizado! do Certame:
PREEE]TURÀ MUNICIPAL DE MOGETRO

Av. PRESTDENTE JoÃo PEssoA, 47 - cENTRo - MoGErRo - PB.

CEP: 58375-OOO - TeI.: (83) 32561033.

O órgáo Realizador do Certamê acima qualificado, inscritô no CNP.I 08.856.501/0001-67, doravante
dcnóinado ai.úplerEônta oRc, torna público para conheciÍnento de quantos possam interessar que

fará realizaÍ através do plegoeiro ófi"i"1 a"""""orado por sua Eguipe de Apoio, as 08:30 horag

do dia 19 de .laneiro de 2ó21 no êndereço acima indicado, licitaçáo na modalidade Pregão
presencial n" oooo2/202L, tipo menor preço, e o fornecimento realizado na forma parcelada;
tudo de acordo com este instiumento e êm observância a Lêi Fedelal n" 10.520, dê 17 de ,lulho

de 2oo2 e su.bs idiariamente a Lei Fedelal n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lej. comp].emêntar no

123, de 14 de Dezêrüro de 2OO6; Dêcreto MuniciPal nô 016' de 10 de Noverülo de 2006; e

Iegislaçao peltinente, consideladas as alteraÇões posteriores das referidas normas; conforme

os-critêrios e procêdirnentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposEa para:

CONTRATÀÇÃO DE EüPRESA PAnÀ FORNECÍúENTO DE MATERIAL E EOUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARÀ SECRETARIÀ

DE SÀUDE DESTE Mt'N]CI PIO.

1.0. DO OB,rErO
1.1.Consti.Eui objeto da presente licitaÇão: CoNTRÀTÀÇÁo DE EMPRESA PÀRÀ FoRNECTMENTo DE

MATERIAL E EQUIPúENTO ODONTOLOGICO PÀRÀ SECRETARIA DE SÀUDE DESTE HUNICIPIO'

i.i.o" ""puãificaÇões 
do objêto ora 1j'citado, encontram-se devidanente detalhadas no

correspondãnte Termo de Refe!ência - Arexo I deste Instnmento'
1.3.4 contrataÇão acina descrita, que será processada nos termos deste instrumento

convocatório, especificaçÕes técnicas à informaçÔes complenentales que o acompanhan' quando

for o caso, justifica-sê: pela necessidaae da devida efetivação de comPla para sup!ir demanda

âãp.ã r iiãã' -' õóriúreçlo DE EMpRxsA pARÀ FoRNEcrMENro DE MATERTÀL E EQUÍPAMENTo oDoNrolocrco
pAFÀ SECRETÀR]À oE sAuDE pnsri uuurcrpro -, considêrada oportuna e imprêscindlvêr, bêm como

relevante medida de irrt"r"""" p,:liico; e alnda, pela necessidade de desenvolvlmento de aÇões

"ãrriin""a"" 
para a promoçãà de atividades pertinentes' visando à maximizaÇào dos rêcursos em

relaÇão aos objetj.vos p.ogru."-doí À""rruá." as diretrizeg e metas definidas nas fêrramentas

de planejamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na rêferida contratação' não se!á concedido o tratamênto diferenciado e

simplificado para as tlicroãmptl""" t Empresas dê ?^ê-queno Porte' nos termos das disposiÇões

conti,das nos Arts. az " 
ae, 

-áã-iãi-comprementar n" 123/2006, por estarem presentes, j'solada ou

s imultaneamente, as situaçoJs p'ã"i"tà" nos incisos II e III' do Alt' 49' do mesmo diploma

Leqal. fica, no entanto, ."stg'iuao a ME e EPP o tratamênto dÍferenciado e sinplificado Previsto

,roi ã.t"i" Artigos do Capttuio v, seÇâo r' da Lei n" ' 723/06'

2.O.DO rOCà! E DAIA E DÀ rt{Pu@rÀçÃo Do EDrtÂ!
2.1,os enveropes contendo 

'. -a""r*."tuça" rêlativa à proposta de Preços e a habiritaÇáo pala

execuÇáo do objeto aesta riciiaçao, deverão stt e"tttguá" ao Pregoeiro até as 08:30 horas do

dia 19 de ,Janeiro de zoz'', Á-Zia"'"ço constantê do preâfibulo deste lnstlumênto ' Nêste mesmo

Iocal, data e ho!ário ""ta t""rl'àà" a sêssão públ-ica Pala abertura do-s referidos envelopes'

2.2.rnfornaÇões o, """r"."ai^"ntos 
sobre esta licitaçaà, serão prestados nos horários normais

de êxpediente: das 08100 as 12:00 hoÍas'
ãl:.ôIãiq"ãt pessoa - cidadão ou licitante - poderá soricitar escrarecinentos ' prov

il;;;;;;-;-;.ã .án.,ocatorlo-àt"tt ""tt"*t' 
se manifestada por escrito e diri'gida ao

"iã-óã faoi"f dias útêis antes da data fixada pala recebimento das propostas'

2.4.cabetâ ao Pregoeiro, auxj-fiado pelos setores responsáveis pêIa elaboraÇão

convocatório e seus anexos, Jààiai, "o»t. a petiÇáo no plazo de até 24 (vinte e qua

considerado da data em que foi devidamênte recebido o pedido'

ã. i. Ã-tã"p..al"a Pêtiçáo sêrá apresentada da sêgulnte forma:

2, 5, 1 . protoco.Iirunao o oriqinal, nos horários de--expediente acima lndlcados' exclus

seguinte endereÇo: av. preáidente João Pêssoa' 4? - centro - Mogeiro - PB'

3. O.DOS EÍ.EMENIOS PÀaA r,tcrlÀÇÃo

idências ou
Prêgoeiro,

deste ato
tro) horas,

nte no

'-.-'



3.1
3.1

3.1
3.1

,Aos particj.pantes, se!ão fornecidos os seguintes elementos:
.I.ANEXO ] - TERMO DE REFERÊNCIA _ ESPECIFICAÇÕESi
.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARÀçÔES;
.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGUI,ARIDADE _ HÀBILITAÇÃO;
.4.ANEXO IV - MINUTÀ DO CONTRÀTO.

.A obtenÇáo do Edital pode!á ser feita da seguinte forna:

.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e
,2.Pelos sites: wwvr,mogeiro'Pb.gov.br/licitacoes; www ' tce. Pb. gov. br '

.. O.DO SI'PORTE I.EGAI.
4.1.EsEa Iicitação leger-se-á pela Lei Eederal no 10.520, de 17 de Julho d,e 2002 e

subs idiariamente a Lei Eederal n' 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n'123, de

14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de Noverüro de 2006; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteliores das referidas noíMrs; que ficam fâzêndo
partes integrantes deste instrunento, independente de transcriÇão'

por outro dêviddnente credênciado
2.Pata o cledênciÉlmento develâo ser ap lesentados os seguintes docunentos:

6.0.DÀS CONDIçóEs DE PÀRIICI PÀÇãO

5,1.os proponentes que desejar;m participar deste certame deverão entregar ao Plegoeiro dois
árrre:.opà" iechados indicandã, resiectivamente, PROPOSTÀ DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente

identificados, acompanhaclos da lespectiva decl-aração dê cumPrimento dos requisitos de

habilitaÇão, nos termos definidos neste insErumeDto convocatório '
6.2.AparticipaÇãonestecertaneéabertaaguaisquerinteressados'lnclusiveasMicroempresas'
nrnpresãs de eêgueno Porte e gquiparados, nos termos da legislação vigente'
ã.ã.rlao poa"aaá participar os interessados que se encontlem sob o regime falirnêntar' enpresas

ã"ii"ttgait"" gue náo funcionen no pals, nêm ague]ês que tenham sido declalados inidôneos pala

Iicitar ou contratar con a Àdministraçáo Púb1ica ou que estejam cumprindo a sanÇão de suspênsão

do direi.to de licitar e contrata! com o ORC'

6,4.Os Iicitantes gue desejarem envia! seus enveloPes Proposta de Preços e DocumentaÇão via

;;;a"i - com Aviso á. n"".ui..nto AR -, dêverão te*tiê-ro" em tempo hábil ao endêreÇo constante

dopreâmbulodesteinstrumento,aoscuidadosdoPregoeiro-ElavianoClebsonAraúio'Náosendo
rigorosamente observadas as à*iqencia" deste item' os respectj'vos envelopes nào seráo aceitos

ã á ri"iau.,t., portanto. desconiiderado para efeito de participaÇão no certamê '

6.5,Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos enveloPes iunto ao Pregoeiro' sem a

perrnanência d. .ep.es..rta.rte credenciado na respectiva sêssão pública' fj'cará subentendido que

ã ticitante abdicou da fase de rances vêrbais'
6.6.É wedada à participaÇão em consórcio'

7.0.DÀ REPRESENTÀçÂO E DO CREDENC!à}IENTO

?.1.o lici,tante devêrá ". apr"lÀ"t"., para credenciarnento junlo ao Pregoeiro, quando for o

caso, através a. ,r ..ptesántante, com os docunêntos que o credenciam a participar deste

procedimento licitatório, inclusive coÍn poderes para formulaÇão de ofertas e lances verbais'

cada licitante cledêncj.ará àp"""" " 
reilesentante que será o único admitido a intervir nas

fases do certamê na forma prevista nest; i.nstrumento, podendo ser substituldo pÔsteriormente

5. O.DO PRÀZO E DCrIÀçÃO
5.1,O prazo máximo para a execuçáo do objeto ora licitado, conforme suas caracte!ísticas
necessidade§dooRc,equêadmiteprorrogaÇãonoscasosprevistospelaLeiS.666/93,
abaixo indicado ê será considerado a partir da emissão do Pedido de compra:

eas
es tá

Entrega: Imediata.
5.2.O folnecimento será exêcutado de acordo com as especificaÇões definidas no correspondente
Termo de Referência1, anexo a egte instrumento. Na hipótese do refe!ido termo não estabelecer
olocalparaaentrega,observadaademandaeoportunidade,essaseráfeitanasêdêdoORCou
ern urna dàs unidades admj.nistrativas, por ele indicada, que compÕê a sua estlutura operacional'
5.3.O prazo de vigência do corlespondentê contrato se!á determinado: até o fj.nal do exercícÍo
financei.ro d.e 2o2L, considerado da data dê sua assioaLula'
5.4.AsdespesasdecorrenteSdoobjetodestecertame,correrãoporcontadaseguintedoEaÇão:
Rêcursos eióprios do Municipio dáuogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.040 SEC DE 5AUDE FMS 10

301 1012 203? MANUTENCAo DÁS ATIVIDADES DO PROGRÀMÀ SAUDE BUCÀL 3390.30 00 214 MÀTERTAL DE

CoNsUMo4490.52oo2l4EoUIPAMENToEMÀTERIALPERMÃNENTE211RECEÍTASDEIMPoSToSEDE
TRANSEERENCIAS DE ]MPOSTOS SAUDE 33'90'30.01 MATERIAL DE CONSUMO

't.
7.2.1. Tratando-se do representante legaI: o i.nstrunento constitutivo da enp resa na forma da

Lei, quando for o caso, devidamente regist rado no órgào competentê, no qual estejam expressos

seus poderes para exelcer direitos e assum ir obrigaçõe s êm decorrência dê ta1 investidura;
7 . 2. 2 , Íratando-se de proculadol: a procuraÇão por instrumênto público ou patticular da qual

constem os necêssários Poderes pala formu 1ar verbalme nte lances, nêgociar Preços, firmar

dêclaraÇões, desi.stir ou aPrêsentar as lâzóês dê recurso e praticar todos os dêmais atos

onpanhada do colrespondênte instrumento de constituição da empresa'pertinentês ao certême; ac
quando foÍ o caso, qLrê comP

seja particuLar dav.rá sêr
?.2. 3. O rêPlesentante leg
oficial gue contenha foto.

rove os podelês do manda
raconhacld! a firoa rm

nte para a outolgâ' Na hj-pótesê de plocuração
carlório do r.aP.ctivo Êigtlttá8io '

al e o procurador devêrão idêntificar-sê aPrêsentand documento



7,3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoei.ro - antes do inlcio da sessão pública -
en origtinal, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro
ou memblo da EquiPe de APoio.
?.4.À não aprêsentaÇáo ou ainda a incolrêção insanáveI de qualquer dos dÔcunentos dê
credênciamento inpedirá a participaÇão âtiva do representante do licitante no Presente certame.
Esta ocorrência não inabiliEará sumariamente o concorrênte, apenas pelde!á o direito a

nanifêstar-se nas colrêspondentes fases do procêsso licitatório. Para tanto, o Pregoeiro
receberá rêguLarnente do referido concorrente seus envê1opes, declaraÇôes e outros êlementos
necessários à participação no certane, desde que aplesentados na forma definidâ nêste
instlumento.
?.5,No nomento de abertura da sessão púbfica, cada ticitante, por inLernédio do seu
representante devidamente credenciado entregará ao Pregoej.ro, em separado de qualguer dos

ênvelopes, a seguinte documentaÇão:
? , 5. 1. DecfaraÇão de Elaboração Independente de Proposta - Ànexo II.
? . 5. 2. Declaração dando ciência de que cumpre plenamentê os requisi.tos de habilitaÇão, conforme
modelo - Anexo III; e
7 . 5. 3. Comprovaçào de que o licitanEê se enquadla nos têrhos do Art. 3" da Lêi 123106, se for
o caso, ;êndo considerado microemplesa ou êmpresa dê pegueno porte e lecebendo, portanto'
tratamento diferenciado e sirnplificando na forma definida peta legislação vigente. tal
comprovaÇão poderá ser feita através da apresentaçáo de quaLquer urn dos seguintês documentos'
a critério dô licitante: a) declaraÇão expressa formalmente assinada por profissional da área

contábit, devidamente habilitado; b) cêrti.dão simplificada emitida pela junta comercial da

sede do licitantê ou êquivalente, na forma da IegislaÇão pertinente. A ausência dâ rêfeli.da
declaração ou cerEidâo sirnplificada, apenas neste caso para conprovaçáo do enquadramento na

forma dà legislaÇão vigent;, não é suficiente motivo para a inabilitaÇão do licitante, apenas

perdêrá, durante o prêsente cêrtaÍnê, o direito ao tratêmento difêrenciado e sinplificado
áispensado a ME ou EPP, previstos na Leí L23/o6l
7.5.3,1.0 Pregoeiro podará pronover diligência, na forma do Art' 43' §3o' da Lei 8'666/93'
destinada a esclarecer se o licitante é, dê faEo e de dilei-to, considerado Ínicroempresa ou

empresa de pequeno porte '
z.ã.Ouanao os enveloPes Ploposta dê PreÇos e Documentação forêm enviados via postal' a

documentaÇão relacionâcla nos itêns '7'5'1, 1'5'2 e ?'5'3 devê!á ser aplesentada dêntro do

envelope ProPosta de PreÇos.

8,0.DÀ PROPOSTA DE PREçOS

8.1.4 proposEa deverá ser aPresentada em

seguintes j.ndicaÇõês no anvêrso:
01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as

PREFEITURÀ MUNICÍPAI DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIÀL N'
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

o0002/2021

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá contê! os seguintês elementos:

8.2.Proposta êlaborada em consonância com as esPecificações constantês deste instrumento e

seus elementos - Anexo r -, àn papet tinbrado da empresa' quando for o caso' assinada por seu

lepresentante legal, contendá nà correspondente item cotado: discriminaÇão' marca ê/ou modelo

e outras caracteristicas se necessário; quantldade e valores unitário e total explessos en

algarismos.
B,3.será cotado un único preÇo para cada item' com a utiLizaÇão de duas casâs dêcimais'

i;ãi;;;á" ern contrárj.o estisuieiia a correÇão observando-se os seguintes critérios:
8,3.L.Falta dê dtgitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de dlgitos: sendo o prirneiro digito excêdente nenor que 5' todo o êxcesso sêrá

suprinido, caso contrário fr"""aa o alledond;ento do dlgito anterior para mais e os demais

itens excedentes suPrimidos.
8.4.À quantidade minina de uni'dades a sêr cotada' por item' não deverá ser inferior a 1003 da

escimativa detalhada no corràspãnoente Termo de nelerência - Anexo 1. DigPosiÇão em contrário

não dêscrassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo iten sêrá de-sconsiderado '

8.5.À Proposta deverá ser redigida lrn l1ngua Portuguesa e em moeda naci'onaI' êlaborada com

crareza, sem alternativas, r-a-s-u-rã emendas-e/oü entreli.nhas. suas forhas rubricadâs e a últi'na

datada e assinada p.to .."poiJr"i, corn indicaçao: do valor totaL da proposta em algarismos'

dos prazos de entrega ., .*-"""ãao, 
'A"s 

condiÇões- de pagamento' da sua validade,que não poderá

ser infêrior a 60 dj.as, e ort.á" informaÇÔes e observa;ões pertinêntes que o licitante julgar

necessárias '
8.6.Existindo discrepância entre o preÇo unitá!io e o valor total' resultado da rnultiplicaÇào

á; p;;;. unitário peia quantidade, o preÇo unitárj'o prêvalêcerá'
g.7.Fica estabelecido que nawendo atverlencia dê prêços unitários para Lrm mesmo produto ou

serviço, P!êvalecerá o de menor valo!'
g.g.No caso de altelaÇão "à-."""irü-a" 

proposta feÍta pêlo Pregoeiro e sua. Equipe de Àpoio'

decorlente êxclusivamente ã.-i".àrr.ç0." nà unidade de medida utilizada, observada a devida

proporcional i-dade, bêm ";; 
;;-;;iiiPricação e/ou soma de varorês' prevarecê!á o valor

corrigido.
8.9.4 não indicaÇáo na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão' das condiÇões d

á" a. i". validaàe, ficàrá subentenJido qt'" o licitantê aceitou integrafmênte as
gamento
osiÇôes



do ato convocatólio e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as
referidas exigências náo sendo suficiente motivo para a desclassificaÇão da ploposta.
8.10.É facultado ao licitante, apresêntar a proposta no próprj.o modêIo fornecido pelo oRc,

desdê que esteja devidamente preenchi.do.
8.11.Nas IicitaÇóes parâ aquisiÇão de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos
ofertados. A eventual falta da referida indicaÇão não dêsclassificará o lj.citante.
g.12.Será desclassificada a proposta quê deixar de atender as disposições deste instrumento.
8.13.Eica facultado ao licitante a aplesentaÇào da proposta também em rnidia, ou seja, em cD ou

PENDRIVE .

9.0.DÀ EÀBÍLrrÀç.[O
9.1.Os docrrnentos nêcessários à habilitaÇão dos licitantes, deveráo seÍ aPrêsêntâdos êm 01

(uma) vi.a, dentro de envêIope facrado, contendo as seguintes indicaÇóes rro anverso:

PREEE]TURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÂ.O PRESENCIAL N..
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONEN1E

ooo02 /202r

O ENVELOPE DOCUMENTAçÃO deverá conter os sêguintes elemêntos

do l icitante.
g.2.3.Ato constitutivo, egtaLuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais. e, no caso dê sociedades por aÇões, acompanhado de documentos

deeleiçãodeseugadministradores'rnscriçáodoatoconstitutivo,nocasodeSociedadescivis,
"ã"apà"iaa. 

de Prova de diretoria em exerclcio' Decreto de autorizaÇão' em se trataDdo de

"rnpra"" 
o, sociédade estrangêira em funcionamento no Pais' e ato de registro ou autorjzaÇão

pã'iá irn"ior,"^.nto expedido lelo órgão conpêtente, quando a atividade assim o exigi!. Registro
comercial,nocasodeempresai.naividual.Estasexigênciasnãoseaplicâmaolicitanteque,
q"unãà a" 

"tup" 
de credenàiamento no certamê, já tenha apresentado de forma regular nos termos

dopresenteinstrumentoconvocatório,areferidadocunentaÇãoso}icitadanestesubitêm.
9.2'4.BalanÇopatrinonialedemonstraçôescontábeisdoúItinoexerclciosocial,jáexigíveis
à ãp..""r,t.ào"- na forna da Iêi, com indj'caÇão das páginas colrespondentes do livro diário en

q\re o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes têrmos de abertura e

encerramento, assinados por profissionà1 h"bitittdo e devidamente registrados na junta

coÍnercia-I competente, vedada a sua substituiÇão por bafancetes ou balanÇos provisórios'
Tratando-se de emplesa constitulda há menos dê r]m ano, ou aquela que ainda não tenha lealizado
o fechamento do seu primej.ro ano de exisEência no prazo legal, poderá apresentar o BalaÇo de

Abertura assinado por proii"siorral habilitado e devidamente registrado na junta cornercial

competente .

9 . 2 , 5 . Regula ridade para con a Fazenda !'ederal - Certidáo Neqativa de DébiEos RêIativos aos

Tributos Federais e à Divida Àtiva da união'
9.2.6.CertidÕes negativas da§ Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante' ou out!o

equivalente, na forma da Lei.
9,2 . ? . comprovaÇao Oe regufáriaade relativa ao Eundo dê Garantia Por Tempo de servÍÇo - FGts'

apresentando o respectivo ó.iúii""ao de Rêgutaridade fornecida pela caixa Econômica Fedêra].

9.2.g.prova de inexistênciá àe déoitos inadirnplidos perante a Justj.Ça do Trabalho, mediante a

apresentaÇão de certidáo 
"áq"ii".-ãã 

oeUicos irafafnistas CNDT, nos termos do Tltulo VII-A da

ConsolidaÇão das Lej-s ao trãbalho, aprovada pelo Decreto-Le! no 5'452' de 1' de rnaio de 1943'

9.2 . 9. Declaração ao ficltuiiet-'ãt "' 
pti^"nto do,-disposto no ÀrE' ?"' rnciso xxxlIr' da

ConsEituição FederaL - Afi, ;í, ft'tiso v, da Lei 8'666'l9i; de superveniência de fato inpeditivo
no que diz respeito à participaÇão na licitação; -e 

de submeter-se a lodas as cláusulas e

"á.,a-ú"" 
ao pràsente instrumenlo convocatório' conformê Ínodelo - Anexo rr '

9.2.10.certidão negativa áe farência ou concoldata expedida pelo djstribuidor da sede do

ii"iiunt", no máxímo 3O (trinta) dias da data prevista Para abertura das propostas'

9.2.11.Comprovação de caPacidadê de desemPenho anterioi satisfatório' de atividadê lgua] ou

assemelhada ao objêto a. ff"lt"iã., feita âtravés de atestado fornecido por pessoa jurldica de

direito Púb1ico ou Privado.
9.2-72.I!:ilúaÍá de localizaçáo e funcionainento e/ou dêclaraÇão da Prefeitula do locaL da sede da

Firma, informando que a mesna funciona no endereÇo mencionado nos documentos '

9.2

. PESSOA JURÍDICÀ:

.1.Prova de insclj.Ção no Cadastlo Nacional de Pessoa JurÍdica - CNPJ'

,2.prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou nunicipal, relativÔ à sede

.Doqu8€ncrção êsP€cífic!:

.1.LicenÇa Sanitária Estâdual ou Municipal'
,2.complovaÇáo da nutorizaçãã de Funcio;êmento da empresa licitantê - ANvrsA' acompanhada'

ndo for o caso, da a..'iou uiioii'uiaã p"tt comerciarização de medicamentos controlados'
9.3

qua
instrumento,
por qualquer
da EquiPe de

pêrfeitamentê
idade, e

1
t

9.4.Os docunêntos de HabilitaÇâo devê!ão 5êr.organizados na ordêm dêscrita nêstê

precedj.dos por tun lndice toti""p""at"tt '. podenáo ser apresentados em original'
Drocêsso de cópia ura..rai"aãu pá. cartórió coJnpetente, pelo Pregoêilo ou membro

ffi;;"""; p=*rt'.ã?J.. ;.-fJ ãá i'p'""sa oriclar' quando ror o caso' Estando

l-egiweis, sêm conte! Uorroes, -""u"' emêndas ou entrefj'nhas' deotro do prazo d

êncerlados em ênverope o"t"-ã^rne"tt lacrado e indevassávê1' Pol ser apenas rrma fo

visa facilitar os trabalnosi].-"""g"tiu do referido Índicê não inabilitará o lic ir
de que



9.5.4 falta de qualque! docunento exigido, o seu vencimênto, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Preqoeiro ou mêmblo da Eguipe de
Àpoio ou da publicação en órgão na imprensa oficial, a apresentaÇão de documentos de habilitação
fora do envelope especÍfico, tornará o respectivo licitante inabilitado. ouando o docunento
for obtido via Intêrnet sua legalidade se!á comprovada nos enderêÇos eletrônicos
corlespondentes. Poderá 3er utilizada, a critério do Pregoei.ro, a documentaÇão cadastral de
fornecedor, constante dos arquivos do oRC, para comprovação da autenticidade de elemêntos
apresentados pêlo lj.citante, quando for o caso.

10. O.DO CRITÉRIO PÀRÀ iT'Í.GàTíENTO
1O.1.Na seleção inicial das propostas para identificaÇão de quais irão passar a fasê de lancês
verbais ê na classificaÇão fina1, observadas as êxigências e p!ocedirnentos definidos neste
instrumento convocatóEio, se!á considelado o Critério de mênor preço apresentado pâra o

corrêspondente item.
10.2.Hàvendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obêdecido o

disposto no Art. 3o, §2o, da Lei 8.556/93, a classificação inicial para a fasê de lances
verbais, se fará através de sortêio'
10.3,Na presente IicitaÇão - fASe de lances -, §erá assegurada como critério de desêmPate,
preferência de contrataÇão para as microempresas e empresas de pequeno porte'
iO,4.par. efeito do disposto neste inst.mento, entende-se por empate - fase de lances -,
aquefassituaÇõesemqueaspropostasapreaentadaspelasmicroêmPleaaseemplesasdepequeno
párte sejarn iguais ou até o5t (cinco por cento) supeliores ao melhor preço'
iO,5.Ocorrendo a situaÇão de ernpate - fase de lances - conforme acina definida, procedêr-ae-á
da seguinte forma:
lo.5.l.Amicroenpresaouempresadepequenoportenaisbenclassificadaseráconvocadapara
apresentar nova proposta no máximo d; 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob

pena de Preclusáo
10.5.2.Não ocolrendo a contrataÇáo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forÍna do

item anterior, serão convocadas as denais lenanescentes que por ventura se enquadrem na situação
de empate acima definida, na ordem de classificaÇâo, para exercício do mesmo direito;
f0.5.].uo caso de equivalência de valores apresentados pelas nÍcroenpresas e emplesas de

pequenoportequeseencontremnointelvaloestabelecidocomosituaÇãodeêmpabe,serárealizado
sorteioêntreelaspalaqueseidentifiqueaquelaqueprimeiropoderáapresentarnêlhÔfoferta.
1o.6.Nahipótesedenão-contrataÇãonostermosacirnaprevistos,emquefoiobsêlvadaasituaÇão
de empatê à assegurado o tratamênto diferenciado a microemprêsa e êmPresa de pequeno porte, o

àúj.tà li.it"ao será adjudicado êm favor da ploposta originalmente vencedora do certame.

10.7.À situação de ernpate - fase de fances -, na forma acima definida' somente se aplicará
q.rarrao a metho! oferaa inicial não tiver sido ap!êsentada por mi croempresa ou êmplesa de

pequeno po!Eê '

11.0.DÀ ORDEII DOS TR,âEÀIJIOS

].1'l.Paraorecebimentodosenvêlopeseinlciodostrabalhossêráobservadarrmatolerânciade
15 (quinze) minutos após o horário fixado' Encerlado o prazo Para recebirnento dos envelopeg'

nenhum outro se!á aceito.
11.2.DeclaradaabêrtaàgessãopúbIicapeloPrêgoeiro,se!áefetuadoodevidocrêdencianento
dos interêssados. sonente p".li"ipu.a ativamentê da reunião uln reprêsentante dê cada licitante,
podendo, no êntanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessal'
11.3.0 náo conparecimento ao representanie dá qualguer dos licitantes não impedirá a efeEivaÇão

da reunião, sendo que, a 5irnplês participaÇão neste cêrtame impLica na Cotaf aceitaÇão de todas

às conaiçOes estabelecidas neste Instrumento Convocatóri'o ê seus anexos'

11.4.8n nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentaÇão e/ou

substituiÇão dos envelopes ou de qualquer elemento exigido ê não aPlesentado na reunião

destinada ao recebimento das proPostas de prêÇos'
11.5.o Plegoeiro receberá de ãadá representante os envê1opês ProPosta de PreÇos e DocumentaÇão

êadeclaraÇão,seParadaa.q"ufq,ttdosenvelopes'dandociênciadequecunpreplenamentêos
requisitos de habil itaÇão.
11.6-PosEeriormente abrirá os envelopes Propostas de PreÇos' rubricará o sell conteúdo

;;;;;;;;--; 
-u 

"uu "quip.- 
de Apoio, confeiindo-as quant.o à validade e cuÍprimento das

exigências constantes .ro ,-ri"ta,.""Éo convocatório e solicitará dos licitantês quê exaninem a

documentação neles contidas.
11'T.Prosseguindoost'ubathos,oPregoêiroanalisaráosdocumentoaeasobservaÇõesporventura
formuladas pelos licitanta",' aunaolfrr". ciência, eÍn seguida, da classificaÇão inicial'
indicando a proposta d. ^;;;; 

preço e aquelas em valores aucessivos ê superiorês em até dez

por cento, lelativanente a'àã *t"o' valoi' para cada itern cotado' Entretanto' sê agsim julgar

lec""sá.io, poderá divulgar o rêsultado numa nova reuniáÔ'
11,g,Não havenato para caáu it.rn Licitado pelo menos três propostas nas condiÇões acima

definidas, serão classificadas as melhotês propostas subsequentes, até o Ínáximo de três'
quaisquer que sejam os preços ofelecidos'
11,9.8m sêguida, será dado inlcio à êtapa de aPresentaÇão de lances verbais peLos representantes

dos licitantes inicialmente ciassiricáaos, que deverão ser formurados de forÍna sucessiva, em

valores distinto" . d..r"".lrtã", u purti. do autox da proposta de maior preÇo' .serão 
reafizadas

tantaa rodadas ae ra.rces 
-rãiua 

i s 
^ quantas se fizerLm necessáÍias. Esta etapa poderá ser

interrompida, nalcando-se uma nova séssão pública para continuidade dos trabalho§' afitério
do Plegoêi ro.
jjti:j$:.. .,"."""""'.'"""1 iil;::.?["1'r'."r:"".":i:::i:'i"á""'i""."#;i.'""?""r"::":'J: 

"..'Jt 
""'t



quando convidado pelo Pregoeiro, inplica!á na excluaâo do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na nanutenÇão do últirno preÇo apresentado, para
efeito de classificaÇão final das propostas'
I1.11.Declarada êncelrada a etapa competitiva ê oldenadas às proPostas, o Plegoêiro exarLinará
a aceitabilidade da primeira ctassificada, quanEo ao objeto e valor, decidindo notivadamente
a resPêito,
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentaçâo
de habilitaÇão somentê do licitante que a tiver formulado, para confj.rmaÇão das suas condiÇões
habitilatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocató!io, o IicitanEe será declarado vencedor, sendo-Ihe adjudicado o respectivo iten,
objeto deste celtane, após o transcurso da competente fase recursaL, quando fo! o caso.
11.13,Se a oferta não fo! aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o pregoeilo examinará as ofertas subsequentes, na oldem de classificaÇão, verificando a sua

acêitabilidade e procêdêndo à habilitaÇão do proponente, e assim sucessivanente, até a apuraçáo
de uma proposta quê atenda as disposições do instrr.r]nento convocatólio'
11.14. Da reunião Iavrar-se-á Àta Cj. rcunstanc iada, na qual serão registradas todas as

ocorrências e que, ao f j.nal, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Àpoio e Iicitantes
presentes.
if,fS.e^ decorrência da Lei Complemen:.a!. t23/06, a comprovaÇão de legularidadê fiscal e

trabalhista das micloêmpresas e eÍnplesas de pequeno portê somente será exigida para efeito de

assinatura do contrato, obselvando-se o seguinte procedinento:
11.15,1.Às microempresas e empresas dê pequeno porte, po! ocasião da participação nesta
Iicj.tação, deverão apresentar toda a docunentação exigida para comprovaÇão de regularidade
riscal e trabalhista, dêntre os documentos enumelados neste instrumento parâ êfêito de

HabitttaÇão e integrantes do envelope Docunentação, mesmo quê esta apresentê alguma rêstrição;
11.15,2,Havendo alguma restrição nà comprovação da regularidade fj.scal e trabaLhista, será
assêgurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo teEno inicial corresponderá ao tnomento em

qr. ã li"it..rle for declarado vencedor, prorrogávêis por igual período, a critélio do oRc'
jara a regularizaÇão da docrmentaÇâo, pagamento ou parcelanento do débito' e êmissão da

eventuais éertidoes negativas ou positivas com efeito de certidão negativai
1L.1.5.3.4 não-regularizaÇáo da documentaÇão, no prazo acima previsto' impl-icará dêcadência do

direito à contlataÇão, sen prejulzo das sanÇôes previstas no Art' 81, da Lei 8'666/93' sendo

facultado ao oRC convocar os ]Ícitantes remanescentês, na ordeh de clasaificação' para

assinatura do contlato, ou revogar a LicitaÇão'
ll.16.osdocunentosaplesentadospeloslicitantesnoCrêdenciahentoeoselementosconstantes
dosenveloPesPlopostadePleÇo§eDocumentaÇãoqueforemabertos,serãoretidospeloPregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DocunentaÇão, ainda lacrado,
dolicitantedesclassificadoouquenãologrouêxitonaetapacoÍflpetitivaquenãoforretirado
pà. 

"", 
rap."""ntante legal ,ro pi"ro de 6O (sêssenta) dias consecutivos da data de homologaÇão

ào presente certalne, será sumariamente desEruido'

12.O.DO CRrúRrO DE ÀCAlrÀBrÍ.lDÀDE DE PnEÇOS

12.1.Havendo ploPosta ou lance vencedor con valor para o respectivo itern relacionado no Anexo

I - Termo de Àeferência - EspecificaÇões, na coluna código:
12.l.l.comindlciosquecond.uzarnaumapresunçãorelativadeinexequibilidade,peloclitério
definido no Art. 48, rr, da Lei 8.666793, em ta} §ituaÇão' náo sendo possÍver a imediata

confiEnaÇão.poderáseraaaaaoticitanteaoportunidadededenonstra!asuaexêquibilj.dade,
sêndo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇog'

conforme parâmetros do mesmo Art. 48, Ir, sob pena de descons j'deraÇão do item'
12.2. Sal.j.enta-sê que tais ocà..gntits não des:lassificêm autonaticamênte â proposta' quândo

for o caso, apenas o item coraespondênte'

13.0.DOS RECITRSOS

13.1.Dêclarado o vencedo!, qualquer ]icitante poderá manifestar imediata e rnotivadamente a

intenÇáo de recorrer, observándojse o disposto no Àrt' 4"' rnciso xvrÍI' da Lei l0'520/02'
13.2.o acolhimento do t..;;;;- :.ropo.tutá a invalidaÇão apenas dos atos insuscetÍveis de

aproveitanento.
13.3.AfaltademanifestaçãoimediataemotivadadolicitanEeimportaráadêcadênciâdodireito
de lecurso e a adjudicaçáo do objeto da licitação pelo Pregoelro ao vencedor'

13,4.DecidÍdos o" .""rr"o"i-. a'utorj,dade supérioi do oRó fará a adjudicaÇão do objêto da

licitaÇão ao proponênte vencedor '
13.5.o recurso será dirigido à autoridade suPêrior do oRC' Por intermédio do Pregoeiro' devêndo

"ái- 
p.oto.orirado o oriqinat, los norarios- normais de expêdiente das 08:00 as 12:00 horas,

êxclusivamenEe no seguintê .nd..eÇo' Av' Presidente João Pessoa' 4? - centro - Mogeiro - PB'

1{.0.DÀ EOtúOtpCÀÇÃo E rD,n DÍCÀçÃO
14.1.concluido a fase competitivâ, otdenada às propostas apresentadas, anali€ada a documentaÇão

dê habilitaÇão e observados os lecuÍsos por"tt'iutá intelpostos na forma da legislaÇão viqente'
o prêgoeiro emj.tira rêIatório conclusivà dos trabalhos desenvolvidos no cêrtame, rêmetendo-o

a autori.dade superior ao onC, luntamente coÍn os elementos constitutivos do processo' nêcessários

ã Àãi"ãi"uçao á uonorogação da respêctiva ricitaÇão' quando for o caso'

14.2.A autoridade superior ào oni poderá, no entanto' têndo êm vista semptê " 
otÁ1"-1-1::

interesses do oRc, discordar e deixar de homologar' total ou parci'almentê' 
? - f-T-"-it:":

.prã"""a"a" pelo Pregoeilo, revogar ou considera! nula a LicitaÇáo' desde *: "rT"?tr:lt".":
devida fundamentação exigida pela iegistaçao vigentê' resguardados os direitos dc l/,

-Í ÍlJ



15.0.rro coNrTàTo
l-5.1.Após a hornologaÇâo pela autoridade supe!ior do ORC, o adjudicatá!io será convocado para,
dêntro do prazo de 05 (cinco) dias consecuti.vos da data de recebimento da notificaÇão, assinar
o respêctivo contrato, quando for o caso, êlaborado em conformidâdê com as Ínodalidadês
peínitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alteraÇões nos termos dêfinidos pela
referida norma.
15.2.Não atêndendo à convocaÇão pala assinar o contrato, e ocorrendo êsta dentlo dÔ prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os dirêitos que porvenlura tenha obtido
como vencedor da l icitaÇão.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vêncedor não comparecer para assinatura do

contrat; no prazo e condiÇões estabelecidos, convocar os licj-tantes remanescentes, na ordeÍr de

classificaÇão e suceasivamente, para fazê-Io êm igual prazo do ]icitante vencedor.
15.4.O contrato que eventuaLnente venha a se! asslnado pelo licitânte vencedor, poderá ser
alterado con a devida justj-ficativa, unif ateral-mente pelo Contratante ou po! acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art, 65 e será rêscindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. 'l'l , 18 e ?9, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada'
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas nesmas condiÇÕe§ contratuais, os ac!éscj.nos ou

suplessôes que sê fizeren nãs co^pras, até o respectj.vo limite fixado no Art. 65, § 1' da Lei
g-666/93. N;nhum ac!éscimo ou supresaão poderá exceder o lirniCe estabetecido, salvo as

supressões resuLtantes de acordo cêlebrado entre os cÔntratantes'

de adinpleÍnento das obrigaçôês
pê1o ORC obedecêrão, conforne

disponibj.l idadê de recuraos financêiros
to pendente de liquidaÇão quafquer obrigaÇão
nalidade ou inadi.rnplência, a qual poderá ser18.3.Nenhum val-o! será pago ao Contratado enguan

financeira que the for imposta, em virtude de Pe
compênsada com o Pagamento Pendêntê, sêm que isso gele direito a acréscimo de qualquer natulezâ'

18.4,Nos casos de eventuais atrasos de Pagamento nos têrmos deste instrumento, e de§de que o

contratado náo tenha concorrido de algr]ma forrna Para o atraso, será admitida a compensaÇáo

financei ra, devida dêsdê a data limite fixada pâla o Pag amento âté a data correspondêntê ao
dos em lazão do atraso no Pagamento

16. O.DÀ.s IIÀNÇóES ÀDMrNrStT.ÀTrvAs
16.1,Ouen, convocado dentlo do prazo de validade da sua proposta, não celebra. o contrato,
deixar de entregar ou apresenta! documentaÇão falsa exigida para o certame, ensejar o

retardamenEo da eiecuçáo de seu objeto, não nantj'ver a proposta, falhar ou frauda! na execução

do conttato, comportar-se de modó inj.dônêo, dêclarar infoflnações fâlsas ou comêtêr fraude
fiscal, garantido o direito à ampla defêsa, ficará impedido de licitar e contratâr com a união,
Estados, Distrito Eederal ou llunicipios e, será descrêdênciado do sistema de cadastramênto
unificado de Eornecedores sIcÀE do Governo Eederal e de si.stemas semelhantes mantidos por

Estados, Distrito pederal ou Municlpios. pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem Prejulzo das

nultas previstas nestê Edital e das denais cominaÇÕes legais'
16,2.e iecusa injusta ern deixar de cunprir as obrigaçóes assumidas e preceitos Leqais, sujêitará
oContratado,garantidaapréviadeÍesa,àsseguintespenalidadesprevistasnosArts.E6eST,
da Lei g.666/91: a - advertência; b - hulta dê nora de 0,5* (zêro vlrgula cinco por cento)

aplicada sobre o valo! do contrato Po! dia de aEraso na entrega' no jnlcio ou na exêcuÇáo do

oljeto ora contratado; c - muLta de 1bt (dez por cento) sobre o valor contxatado PeIa inexecuÇão

totalouparcialdocontrato;d-simultaneamentê,gualquerdasPenafidadêscablveis
fundarnentadãs na Lei 8.666/93 e na Lêi lo'520/02'
16.3.se o valor da multa ou indenizaÇão devida não fo! recolhido no plazo de 15 (quinze) dj'as

aPósacomunicaÇãoaocontratado,seráautomaticamentedescontadodaprineirâpalcelado
pàgarnento a que o Contratado vier a faze! jus, acrescido de juros moratórios de 18 (um por

""ito) 
uo mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmênte'

16.4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas' realizar-se-á comunicaÇáo esclita
ao contratado, ê publicado na inprensa tti.i"r, excluldas as penalidades de advertência e nulta
de mola guando for o "u"o. 

aot "tundo 
o fundamento legal' da PuniÇão' informando ainda que o

fato será reqistrado e Publicado no cadastlo correspondênte'

U.O.DÀ COMPBOI'AÇÀO DE EXECUÇÃO E BECEBTIIE} TO DO OBi'ETO

1?.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condiÇões
pactuadas, os protedimentos e plazos para recebe-r 

-o--seu 
obieto

ã caso, à dispãsições dos Arts' 13 a 16, da Lêi 8'666/93'

18.0. DO PÀSA!iENE{»
iÀ,i.o p"gua"rrto se!á realizado mêdiante processo reguLar e em observância às normas ê

plocedimentos adotados p.];-oRc; da seguintà manêila: iaru ocotter no prazo de tlinta dias'
contados do periodo de adimPLêmento
18.2.o deserüorso máximo do'o-.;i;". não será supelior ao varor do respêctivo adimplemento, de

acordo com o cronograma "iio""ao, 
quando foi o caso' e sempre ern conformidade com a

efêtivo paga8ento da parcêIa. Os encargos moratórios dêvi
utitizaÇão da seguinte fórmu1a: EM N x VP x I, onde: EM = encaxgos

seEão calculados com
morató!ios; N = número dê dias entre a data prevista para o PagamenEo ê a do efêtj.vo Pagarmentoi

VP lndice de compensaÇáo financêira, assim apulado: I

(Tx 100 ) 3 65, sendo Tx percentu IPCA-IBGE acumulado nos úftirnos doze meses ou' naal do

sua falta, um novo Índice adotado PeIo Govelno Fedêral que o substitua' Na hipótese do !êfelido

índice êstabelecido Pâra a compensaÇão
possa mais ser utilizado, sêrá adotad
legislaÇão êntão em vigol '

financêira vênha a sêt extinto ou de qualquer rma não

= valor da parcela a ser Paga; e r

19. O.DO RE,À,JI'STNGNEO

o, eÍn substituiÇão, o que viêr a ser detênti pela



19.1.Os preÇos contratados são fixos e irreajustávêis no prazo de um ano.
19.2,Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante so.licitaçáo do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de r.m ano, na mesma proporÇão da va!iação verifj-cada
no IPCÀ-IBGE acumulado, tonando-se por base o mês de apresenEação da resPectiva proposEa,
êxcLusivanentê para as obrigações iniciadas e concluÍdas após a ocorrência dâ anuaLidade.
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o j.nterrêgno mlnimo de un ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do últino reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divulqação do indicê de reajustamênto, o Contratante paga!á êo
Contratado a inportância calculada pela úItina variaÇão conhecida, Iiquidando a diferença
colrespondente tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Eica o Contratado obrigado a

apresentar memória de cáIcuLo referente ao reajustamento de pleços do valor remanescente,
Sempre que êste ocorrer,
tg,E.ltas aferiÇões finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamênte, o

definitivo,
19.6.Caso o lndice estabelecido para reajustamento vênha a ser êxtinto ou de qualquêr forna
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o quê vier a sêr dêterninado pela
Iegislaçáo êntão en vigo!.
19.7.Na ausência de previsão Iegal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor lemanescente, po! neio dê termo aditivo'
19.8,o reajuste poderá se! realizado por apostilamento.

Mogeiro PB, 04 Janeiro de 2021.

FLAVÍ CLEBSON JO
Preg ro ofic ial

20.O.DÀS DrSPOgrçôEs GERÀr9
20.1.Não será dêvida aos proponentes pefa elaboração e/ou aPresentaÇào de documentação xelativa
ao certame, qual-quer tipo de indenizaÇáo'
2O.2.Nenhuma pesioa fliica, ainda que credenciada por procuraÇão ]egal, poderá representar
mais de uma Licitante.
20.3.A presente licitaÇãO Sonênte poderá vir a ser revogada pol razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em palte, Por
ilegalidade, de oflció ou por provocaÇáo de terceiros, mediante parecer esclito e dêvidamente

fundamentado.
20,4.Caso as datag previstas pâra a realizaÇão dos eventos da presente licitação sejam

declaladas feriado e não havend, latificaÇão da convocação, ficam transferidos automaticamênte
pala o prj.meiro dia útil subseguênte, no mesmo locâ} e hola anterionflente previstos'
2o.s,o 'onc por conveniência administrativa ou técnj.ca, se reserva no direito de paraLisar a

qualquer tempo a execução da contratação, cientificando dêvidamentê o Contlatado'
20.6.DecairádodireitodeinpugnarperanteooRcnostermosdoplesenteinstrumento,aquefe
que, tendo-o aceitado sem otj;ção, venha a apresentar, depois do julgamento' falhas ou

iiieq"raria"aes que o viciaram hipótese em quê tal comunicado não terá efeito de recurso.
ZO.7.tlos valores apresentados p;]os licj'tantes, já devêrão estar jncluldos os custos com

aquisiÇâo de rnateriãl, mão-de-oira utiLizada, impostos, encarçlos' fletes e outros que venham

a incidir sobre os respêctj.vos Preços.
20,8.Às dúvidas sulgidas após a;presentaÇão das Propostas e os casos omissos nestê instnmenlo'
ficaráo única e exclusivarnente s;jeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesno

ou a autoridadê superj'or do oncl em qualquêr fase da ticitaÇão' a promoção de diligência
dêstinada a esclalecer ou a complementar a i'n§truÇão do plocesso'
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame' excluldo qualquer outro' o foro

competênte é o da Comarca de Itabaiana'



ESTÀDO DÀ
PREEITURÀ MT'NÍCIPÀI DE TIOGBIRO

coMrggÃo PERlGtfEttTE DE LrcrrÀçÃo

À}IEXO I - PREGÁO PRESENCIà! N" OOOO2/2021

TERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIFICAçÕES

1.0.DO OBJIBO
l.l.Constitui objeto dêsta licitação: coNTRATÀÇÃo DE EMPRESA PARÃ FoRNECTMENTo DE MÀTERÍAL E

EOUIPAMENTO ODONTOLOGICO PÀRÀ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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3. O.OBR:GÀÇô[S DO CONÍRÀ!ÀDO
3.l.Responsabilizar-se por todos os Ônus e ob!iqaÇôes concernentes à legislação fiscal, civi1,
tlj,butá;ia e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a quaLquer

titulo, peÍante seus fornecêdores ou terceiros en razão da execuÇáo do objeto contratado.
3.2.Substituj.r, arcando con as despesas deco!!êntes, os materiais ou aelviÇos que apresencarem
alterações, deteriorações, imperfeiÇões ou quaisquer irregulalidades discrepantes às êxigências
do instÍumento dê ajuste pactuado, ainda quê constatados após o recebimênto ê/ou Pagamento.
3.3.Não transfêrir a outlem, no todo ou em parte, o objeto da cont!ataÇão, sâIvo mediante
prévia e êxpressa autorizaÇão do Contratante.-3.4,M"rrt..,-durante a vigência do contrato ou outros j.nstrumentos hábeis, em conpatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condiÇõês de habilj.taÇão e qualj.ficação exigidas no

respêctj.vo p-ao""""o lj.citatório, apresêntando ao contratante os documentos necessários, sempre

que sol icitado.j.S,o*:-tir Nota !.iscal correspondentê à sedê ou filiaI da emprêsa que aplesentou a docrmentaÇalo

na fase de habilitaÇão '
3.6.Exêcutar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigênte'
enquadrando-se, rigorosarnente, dentro dos Preceitos legais, normas e especificaÇÕea técnicas
co!respondentes .

4.O.DO CRjIÍÉRÍO DE ÀCEITÀBII.IDÀDE DE PREÇOS

4.1,Havendo proposta ou lance vencedor com valol pala o lespêctj'vo item relacionado acina' na

coluna código:
4.l.l.conindlciosgueconduzômaumapresunÇãorelatlvadelnexequj'bilidade,pelocritério
definido no Art, 48, rr, da Lei B-666/93, em tal situaÇâo' não sendo posslvel a imediata

cánfirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exêquibilidadê'
sendo-1he facultado o prazo de 03 (t!ês) dias úteis para complovar a viabilidade dos preÇos'

conforme parêmetros do mesno Art. 48, rÍ, sob pena de desconsideraÇáo do item'
4.2,Satienta-se que tais ocorrências não desclássificam âutomaticanente a ploposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente'
4.3.Os lances verbaig serâo efetuados eÍn uni'dade nonetária nacionâI'

5. O.I'IODETO DÀ PROPOSIÀ

5.1.É parte integrante deste Termo de Referênci.a o modelo de proposta de preços correspondenEe,

podendo o licitantê apresentar a gua ploposta no p!óprio modelo fornecido' desde que seja

àevidamente preenchj.do, conforme faculta o instlumento convocatório - Anexo 01'

RENATA CRISTINA
SECRETÁRIA

SILVEIBÀ NEVES VASCONCELOS

205
206
207 ourà reta
208 i!a
209
2



EgTàDO DÀ PÀRATBÀ
PRE FE ITT'8,A MI'NTCIPÀI. DE IIOGEIRO
codrssÃo PERIGIIENEE DE LrCtrÀçiO

à}IEXO 01 ÀO IEBI.P DE BEEERÊ§C!À - PROP(»gTà

PREGÃO PRESENCÍAL N. O OOO2 /2 021

PROPOSTÀ

REF.: PBEGãO PRE9ENC!àT N. OOOO2/2021

oBJETO: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PÀRA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EOUIPÀMENTO ODONTOLOGICO

SECRETA.RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE:

PEezados Senhores,

Nos ternos da licitaçáo en eplgrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

PÀRÀ

PREÇO ,TOIDIL iDrselouçÍo
i4çIê.n"r-P"*É-ffia"ei-';
iÀdesivo Dentário 5 nü

fastador Farabeuf Àdulto c/ 2
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IJ inato 410 !

14 9991o_lttg!_ó ! f
Alicate 139
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ca de 6 dentes Posterior divelsas Boca

ünrã
UnÍd

ocas cirúag icas di.versas
31 locas diamantadas diersa

otâÇão
ocas diamantadas diversas FGr

de baixa,

uni d

34

E!
Êr

ocas Endo Z
. unid i-'-t;iá ' l

ocas Gates diversas

0t

ol3

rocas shofu diversas t nid
uni.d
Unicl
unid

cx'-ün1ã

qol

60
4

8

L

20

36 runidor 28, 29 e 33
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cador dê pâiva
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ursor de Silicone c/ 100
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ragen Tubufar 30 cmx 100 tÍr
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VALOR TOTAL DÀ PROPOSTA . R§

PRÃZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Iten 18.0:
VAI,IDADE DÀ PROPOSTA - IIEN 8'O:

CNPJ

de de

Responsáve I
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EOLHÀ 01l02

ESEÀDO DA BÀ
PREFEITURÀ I{'NICIPÀ! DE I.O@IRO

coüÍIssÃo PER!ÂITENTE DE LrcrrÀÇ5.o

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇAO de cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso xxxlÍI, da cF - A!t. 27, Inciso
v, da Lei 8.666/ 93.

oproponenteacinaqualificado,sobPenasdaLêieemacatamentoaodispostonoArt.?oinciso
xxi<rfi a. constituiçáo Eederal, Lei 9.854, dê 2? de outubro de 1999, declala não possuir em

seuquadrodêpessoal,funcionáriosmenoresdedezoitoanosemtrabalhonoturno,insalubreou
perijoso 

" 
,t.a ^..ro."" de dezesseis anos, eÍn qualquer trabalho; podendo existir mênores de

iuatárze anos na condição de aprendj.z na forma da legislaÇáo vigente'

ÂNEXO rr - PEEGÂO PRESTNCT.AT No 00002,/2021

MODELOS DE DECLAB.AÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENCIÀL N' OOOO2/2021
PREFEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

Local e Data.

NOME /ÀS S INÀTURÀ/CARGO
Rep!êsentante Iegal do Proponênte '

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO

2.0 - DECLARÀÇÃO de superveniência de fato iÍnpeditivo no que diz respeito a participaÇão na

l icitaÇão .

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Ar:-. 32, §2o, o proponênte acina qualÍficado,
declara nâo haver, até a presentê data, fato impeditivÔ no que d]-z resPeito à

habilitaçáo/participaÇão n" ptá"".,t. licitaÇão, oão se encontrando em concordata ou estado

falirnentár, à"t.nal ciente dà obrigatoriedade de j.nformar ocorrências posterioles' Ressalta,
ainda, não estar gofrendo penalidaáe de declaraÇão de idoneidade no ârbito da administrâÇáo

f.aeràf, Estadual, Municipai ou do Distrito Federal, arcando civil e climinalmente pela presente

afirmaÇão.

3.0-DECLABÀÇAodesubmeter-seatodasasc].áusulasecondiÇõesdocorrespondentêinstrumênto
convocatório -

O ploponente acj'na quatificado declara ter conhecünento e aceitar todas as c1áusulas do

respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condiÇões neLe êstipuladas'

SER EI.ÀBORÀDAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTB' QUANDO FOR O CÀSO



EOLHA 02 /02
REE.: PREGÃO PRESENCIAI NO OOOO2/202I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGE]RO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 DECLARÀÇÃo de elaboração independente de proposta.

(identificaÇão completa do lepresentante do liciEante), como replesentante devidamente
constituido de (idêntifj.cação completa do Iicitante ou do consórcio) , doravante denomj.nado
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item ?.5.1. do Edltal do Pregão Presencial no

oooo2/2021, declara, sob as penas da lei, êm especial o art. 299 do Códiqo Pêna1 Brasileiro,
que :

b) a intenÇão de apresentar a proposta elaborada para PalticiPar do Pregâo Prêsêncial n"
OOOO2/2021 não foi infornaaa, aiicutiaa ou recebida de qualque. outro participante polencial
ou de fato do pregáo presencial n" OOOO2/2021, por qualquer Írêio ou por qualquer pessoai

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. influj'r na

out;o palticipante potencial ou de fato do Prêgão Presencial n" O0OO2/2021

ou não da leferida licitaÇão;

decisão
quanto

para participar do Plegão Presêncial n' O0OO2/2021

indiretamente, conunicado ou discutido com gualquer
Pregão Presencial \" OOOO2/2021 antes da adjudicaÇão

e)queoconteúdodapropostaapresentadaparaparticiPaÇãodoPlegãoPlesencial-rto0o0o2/202r
náofoj.,notocloouenparte,diretaouindiretamente,dj.scutidoourecebidodequalquer
integrante da Prefêitura MuniciPal de Mogêi!o antes da abertura oficial das propostasi e

f)queestáplenamentecientedoteoredaextensãodestadeclaraÇáoequedetémplenospoderes
e informaÇões Para firmá-la '

a) a proposta apresentada
maneira independente Pelo
direta o indi retamente,
potencial ou de fato do
pes 5oa;

d) que o conteúdo da Proposta apresentada
náo será, no todo ou en parte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeto da referida licitaÇão;

Local e Data.

NOME/ÀSS INATÍBÀ/CARGO
Replesentante legal do Proponente

oBSERVÀÇÃO:
ÀS DECIÀRÂÇÕES DEVERÃO

para particiPar do Pregão Plesencial n" 00002/2021 foi elaborada de
Iicitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
informado, discutido ou recêbido dê quaLquer outro parti-cipante

Pregão Prêsencial n" 00002/2021, por qualquer meio ou por qualquer

de quô lquer
a pa rticipar

SER ELABORADAS EM PAPEL TTMBRÀDO DO LICITÀNTE' OUÀNDO FOR O CÀSO'



PROPONENTE
CN PJ

1'o-DEcLÀÂAÇÁoDEREGUIÀRIDÀDEParahabilitaçãoprevistonoArt'40,Incisovlr,daLei
to .520 /02 .

o proponente acima qualifi'cado, dêclara, em conformidade com o disposto no Art' 40' Inciso
vri, àa Lei !0.520/Or, que está apto a crrmprir plenamente todos os requisitos de habilitaÇão
exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o celtame aciÍna indicado'

ESEÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREFEITURÀ ltlt NICIPÀI DE !.IOGEIRO

COMISSÃO PERI{A}fENTE DE T,ICITÀçÃO

ÀlrExo Írr - PREGÃo PRESENCTÀ! Nc oooo2/2021

MODELOS DA DECLÀXÀçÃO DE REGULARIDÀDE - HÃBILITAÇÃO

REP. : PREGÁO PRESENCIÀL N' OOOO2/2021
PREFEITURA MUNICIPÀL DE MOGEIRO

Local e Data.

NOME /AS S INATURÀ/CÀRGO
Representante legal do proponente '

OBSERVAÇÃO:
Ã-ósô;\úçao DEVEú sER EÍ,ABoRADA EM PAPEL TrMBRÂDo Do LrcrrANTE' ouÀNDo EoR o cÀso'

Z d.

.ú'



ESTÀDO DÀ
PREFEITORÀ MT'NICIPÀI DE }D,@IRO

co|'[gsÀo PERTIaNENTE DE r.rcrrÀÇÃo

pelo plesente instrLrmento parbicular de contrato, de um lado PrefeiEura Municipal de Mogeiro
- Av. presidente João Pessoa, 4? - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08.866.501/0001-67, neste
ato leprêsentada pelo Prefeito Antônio \Iosé Eerreila, Brasileiro, casado, Empresario, residente
e doni;iliado na Sitio Pintado de Cirna, 138 - A!êa Rural - Mogei.ro - PB, CPE n" 840.199.644-

ÀNEXO rv - pRrGÁO PRE9ENCIÀ! No 00002,/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

coNTRÀro No: ..../...-cPL

CIÁUSUI.À 
'ERCEIRÀ 

- DO VAIDB E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do

cr.Ássur.l ouÍNÍÀ - oa ooreÇlo:
As despesas correrão Por conLa da

TER!.,!O DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGEIRO E , PARÀ FORNECIMENTO CONEORME D]SCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NÀ FORI'IÀ ÀBÀIXO:

CNP,' N" - . ., neste ato91, Carteira de
lado ,..,,....

Identidade no 3360118 SSPPA, doravante §implesmente coNTRÃTANfE, e do outro

representado por .... residente ê domiciliado Dê....r
,,...... CPF no . carteira de Idêntidade n"
CONTRATÀDO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
pelas cIáusulas e condiÇões seguintes:

. . ,, doravant
contrato, o

e s iÍnp1êsmente
qual se legêrá

CTÁI,SuIÂ PRI}iEIRÀ - DOt' EOND'IUENIIOS:
Este contrato decorre da licitação nodalidadê Plegão Presencial no 00002/2021, Processada nos

termos da Lei Eederal n. 10.520, de 1? de Julho de 2002 ê subs idialiamente a Lêi Fedela1 nô

8.666, de 21 de .Tunho de 1993; Lei complementax lo !23, de 14 de Deze[üro de 2006; DecreEo

trunicipat no 015, dê 1o de Novembro de 2005, e legislação pêrtinente, considêradas as alteraÇões
posteriores das referidas normas.

cuiustEÀ gEqrNDÀ - DO OB.TEBO:

o presente contlato ten Por objeto: coNTILATAÇÃo DE EMPRESA PARA BoRNECIMENTo DE MÀTERIAL E

EoúIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA SECRETARIÀ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamenle de acordo com as condiÇões exp!êssas nêste
instrumento, proposta apresentada, eipecificações técnicas colrespondêntes, processo de

lj.citaÇão rnoaaiiaàae plegão Presencial n' OOOO2/2021 e instruçÕes do Contratante, documentos

."""" q,l. ficaÍn fazendo partes integrantes do presente contrato' independente de transcliÇão;
e será realizado na formâ Parcelada.

preÇo proposto, é de R$ ... (...)

ctásEur.À Qt ÀRrÀ - DO REà.I,SIÀMENTO:
Os preços contratados sáo fixos ê irleajustáveis no prazo de um ano'
oãni.o'ao prazo de vigênciâ do contrato; mediante solicitação do contlatado, os PleÇos poderáo

sofrer realuste após à interregno de um ano, na mesmâ proporÇão da variaÇão vêrificadâ no IPCÀ-

IBGE acumulado, tomando_se po.i."" o mê5 de apresentaçáo da respectiva proposta, exclusivamente
pãr. as o»rigaçóes iniciadàs e concl'u1das após a ocortência da anualidade'
Nos reajustes subseguentês ao Primêiro, o interlegno mlnimo de um ano se!á contado a paltir
dos efeitos fj.nanceiros do último leajuste'
No caso de atraso ou não divufgaçaã do lndice de reaiustamento, o contratantê paqará ao

contratado a j-mportância carcufáa pela úItima variação conhecida, liquidando a diferenÇa

correspondente tão logo seja divulgãao o indice definitivo' Eica o Contratado obriqado a

ãprã"ã^.tat mernória de cál'ctlto rereiente ao reajustâmento de pleços do valol remanescente'

semple que este ocorler.
r.r."- àr.iiço"" finais, o lndice utilizado para reajuste será' obrigatoriamente ' o dêfinitivo'
ôãso o :.naice êstabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquel forrna náo

possa mais ser utilizado, "ãtã 
taotáao, em substituiçáo' o que vier a sêr dêterminado pela

Iegislação então em vigor.
Nã'.""e"ai. de previsáo legal quanto ao lndicê substitsuto' as paltês e1êgerão nov

oficial, para reãlustamento 
-ao pieço do valo! remanêscente' Por meio de termo aditivo

o reajustà Poderá ser rêalizado por apostilamênto'

sêguinte dotaÇão, constante do o!Çamento vigente:

o lndice

'-'



Recursos Próprios do Municipio de Mogeilo: LEI MUNICIPAL 340/2020
301 1012 2037 MANUTENCÀO DÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

CONSUMO 4490.52 OO 2I4 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 211
TBÀNSFERENCIÀS DE IT.íPOSTOS SAUDE 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO

02.040 sEc DE SAUDE Et{S 10
3390.30 OO 214 MÃTERIAL DE

RECETTAS DE TMPOSTOS E DE

ctáúsuLÀ gE:xtÀ - rro PÀGtüEtlTo:
O pagamento será efetuado na Tesouralia do Contratante, nediante processo regular, da seguinte
maneira: Pala ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

cLÁI,guI.À sÉttttÀ - Do Pa,Àzo E DÀ vrdNctÀ:
o prazo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hipótêses prewistas no Àrt. 5?, S 1o, da Lei 8.666,/93,
da emissão do Pedido de comPra:
a - Entrega: Imediata.
A vigência do presente contrato será determinada: até
considerada da data de sua assinatula.

que admite prorrogaÇão nas condiÇões e
está abaixo indicado e gerá considerado

o final do exerclcio financeiro de 2027,

cTÁugul.À OrIÀ\rÀ - DÀS OBRTGÀçõES DO CONÍRÀTÀNTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao folnecirnento efetj.vamente realizado, de âcordo con as

respectivas cláusuLas do Presente contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os rneios necessá!ios para o fiel fornecimentô contratado;
c - Noiificar o Contratado sobre qualguer irlegularidade encontrada quanto à qualidade de
produto fornecj.do, exercendo a mais ampla e conpleta fiscalizaÇão, o que náo exime Ô cÔntratado
de suas responsabil idades contratuais e legais;
d - Designar replesentantes com atribuiÇõês de Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos da

norrna vigente, especiafÍrente para acompanha! e fiscalizar a sua execuÇão, resPectivamente,
permitj,dá a contrataçáo de terceiros para assistência e subsídio de infornaÇÔes pertinentes a

essas atribuições.

crÁrrsur.À NoNÀ - DÀS OBRICÀÇõES DO CONTRÀ!ÀDO:

a - Executar dêvidamente o fornecj-nento descrito na Cláusula corlespondente do presentê
contrato, dentro dos melhores parâmêtros dê qualidade estabelecidos para o ramo dê atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipuLados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obliqaçôes concernêntea à legislação fiscal, civi1,
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
títuIo, perante seus fornecedores ou t.êrceilos en razáo da execuÇão do objeto contratado;
c-ManterplePostocapacitadoeidôneo,acêitopêlocontlatantê,quandodaêxecuÇãodo
contrêto, que o represente integlafmente em todos os sêus atosi
d - perrniiir e iacilitar a fiscalizaÇão do contratante devêndo prêstar os informes e

esclarecimentos soLicitados;
e - sêrá responsável pelog danos causados diretamente ao contratante ou a telceilos, decorrentês
de sua cuJ.pá ou dolo na execuÇão do contrato, não exclui.ndo ou reduzindo essa responsabil idade

fiscalizaÇeo ou o aconpanhanento pelo órgáo interessado'
- Náo cêder, transferi! ou subcontratar, no todo ou em palte, o objeto deste instnmento'

êm o conhecirento e a devida autorizaçáo êxpressa do contlatante;
-Mantê!,dulanteavigênciadocontrato,emconpatibilldadecomasobrigaÇôesas9umi.das,

odas as condiÇõês de habllitação e qualj.ficação exigidas no tespectivo processo licitatório,
presêntando a; contratante os documentos necêssárioa, semPre que solicitado'

a
Í
s
s
t
a

ctÁrsuLÀ DÉct!{À - DÀ À].lERÀçÃo E BEscrgÁo:
Este contrato poderá ser alierado com a devida justificativa, uniLalerarmente pelo contraEante

ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art' 65 ê será rescindido' de pleno

airãito, conforme o disposto nos Arts. '11 , '78 e 79, todos da Lei 8'666/93'
O ConLlatado fica obrigado a aceitar, nas mesnas condiÇÕes cont!atuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nas comp!a6, até o respectivo li'mite fixado no Art' 65' § 1' da Lei

8.266/93. Nãnhun acrésci.o o, Áup..""ão poderá excêder o Iimj'tê estabelecido' salvo as

supressõês resultantes dê acordo cêIebrado entre os contratantes'

clÁI,gvÍÀ DÉCITO. PRDGIRÀ - DO RECEBIMETUO:

Executado o presente contrato e observadas as
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber
conforme o c.sá, às disposições dos Arts' '73 a'76'

condiÇões de adimplemento das
o seu objeto PeIo contrâtante
da Lêi 8.666193.

obrigações
obedêcerão,

ctáuggtÀ DÉCITA SEGUNDÀ - DAS PENÀIIDADES:

ArecusainjustaemdeixaEdecumprirasobriqaçõesassumidasêpreceitoslegais,§ujeitaráo
contratado, garantida â prévia defesa, às seguj'ntes penalidades previstas nos Arts' 86 e 81 '
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - Ínulta de mola de O,5t (zero vlrgula cinco por cento)

apfi..a. sobre o valor do contlato por dia dê atraso na entÍêga' no inÍcio ou na êxecuÇão do

àLi.to oru contratado; c - multa ae iot (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇáo

total ou parciat do contrato; d - s imultaneêmente, qualquer das penalidadês cabÍvei5
fundamentadãs na Lei 8.666193 ê na Lei 10'520/02'

ctÁusgt.À DÉCD,B ÍERGIBÀ - DÀ COMPENSÀÇÃO FINÀ}iCEIRÀ:

Nos casos de eventuaj.s atrasos de pagamento nos têrmos deste
Contratado não tenha concorrido de aIguma forma pala o attago'
financeila, devida desde a data limitê fixada para o pagamento

o
o
o

instrumento, e aesaeAe
será adtnitida a comPÉnsÊçã

até a data correspondÉnde a

.Vo/.\



efetivo pagarento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no Paganento
serão calcuLados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM - N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data plevista para g pagamento e a do efelivo pagamento;
Vp = valor da parcela a ser paga; e I = Índice dê compensaÇão financeira, assim apurado: I =
(Tx + 100) + 365, sendo Tx = pelcentual do IPCA-IBGE aculnulado nos úl-tinos doze meses ou, na
sua falta, um novo lndice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hlpótese do referido
lndice estabelecldo para a compensação financeira venha a ser extinEo ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, en substituiçáo, o que vier a ser determinado Pela
IegislaÇão então em vigor,

cúugut À DÉcrra. QuÂRrÀ - Do EoRo:
para dilimir as guestões decorlentes deste contlato. as partes elegem o Eoro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estaren de pleno acordo, foi lavlado o
âssinado pêIas partes ê por duas testemunhas.

presente contrato en 02(duas) vias, o qual vai

Mogeiro - PB, ... de

PELO CONTRÀTANTE

de

TESTEMUNIIAS

PELO CONTRÀTADO




