
EDITÀJ, Licitação
PROCESSO ÀDMINISTRÀTTVO N" PP OOO21/2021
LrcraÀçÃo N". ooo2L/202t
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFETTURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
AV. PRESIDENTE JoÃo PEssoA, 47 - CENTRo
CEP: 583?5-000 - Tê1.: (83) 32661433.

ESÍÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITURÀ llIrlIICIPÀL DE IOGEIRO
corrssÀo PERMAÀTENTE DE Lrc:TÀçÃo

MOGE] RO PB.

ObservaÇão i
CêEtaoe Eestrito à partÍcipaÇão dê l,ficrodpresaB, Eryrêsâs dê P€qu€no Portê ê Equipêrâdoê, nos
têrmos da legislação vigente.

O órgão Reallzador do Cêrtamê acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-6?, doravante
d€noEinrdo êi-qrlêll!êntê ORC, torna público para conhêcimênto de quantos possam interessar quê
falá têalizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 07:00 horas
do dia 19 de MarÇo dê 2021 no endereÇo acima indj-cado, licitaÇão na modalidade Prêgâo Presêncj-aI
n" OOO2|/2021, tipo menor: prêço, e o fornêcimênto reafizado na forma parcelada; tudo de acordo
com este instrumênto ê em observância a Lei Eêdêra1 no 10.520, dê 1? de Julho de 2aa2 e
subs idiariamênte a Lei Fedêral n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Complemêntar n'123, dê 14

de Dezenbro dê 2OO6; Decreto Municipal n" 016, dê 10 de Novembro dê 2006; e legislaÇão pêrtinentê,
consideradas as âItêraÇôes posteriorês das referidas nolmas; conforme os critérios ê
procedimêntos a seguit definiàos, objêtivando ôbter a melho-r proposta para: CoNTRÀTAÇÀo DE

EMPRESA RÂMO PA.RÀ EORNECIMENTO DE MEDTCÂMENTOS PSICOTROPlCOS PÀRÀ ÀTENDER AS DEMÀNDAS DA

SECRETARTÀ DE SAúDE DEsrE MUNrcÍPro.

1.0.DO OBJEIO
1.1.Constitui objêto da presêntê lici.taÇâo: CoNTRÀTAÇÀO DE EMPRESÀ RÂMO PÀRÀ EORNECIMENTO DE

MEoICÀMENTOS Ps]CoTRoPICoS PARÂ ATENDER ÀS DEMÀNDÀS DA SECRETÀRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP]O.
1.2.Às especificaÇôês do objeto orê l-icitado, êncontram-se devidamênte detalhadas no

correspondêntê Termo dê Referênciâ Anexo I deste Instrrlmênto'
1.3,A contrataÇào acima dêscrita, que sêrá processada nos termos deste instnrmento convocatório,
espêciflcaÇõês técnicas e informaÇões compfementarês que o acompanham, quando for o caso'
1r:stifica-se: pela necêssidade da dêvida efêtivaÇão de compr:a para suprj.r demanda êspecífica -
óournaraÇÃo DE EMPRESA RAMo pARÀ FoRNECTMENTo DE MEDTCAMENToS PsrcorRoPrcos PÀRÀ ÀTENDER AS

DBMANDÀS DÀ SECRETARTA DE SAúDE DESTE MUNrCÍpIo -, considêrada oportuna ê imprescindível-, bem

como relêvantê medida dê intêlesse público; ê ainda, pefa nêcessidade de desênvolvimento dê

aÇôês continuâdas para a promoção de atividades pêrtinentês, visando à maximizaÇão dos recursos
em rêlaÇão aos objêtivos proglâmados, obsêrvadas âs diretrizes e mêtâs def-inidas nas fêrramentas
de planêjamento aprovadâs.

2 . O . DO IPCÀT E DÀÍÀ E DÀ IT'PT'GI|IÀçãO DO EDITÀI
2.1.os envetopes contendo a documentaÇão relativa à proposta dê preÇos ê a habj'1itação para
execuÇão do objeto dêsta licitaÇão, dêverâo ser entrêgues ao Pregoêiro até as 07:00 horas do

dra 19 dê MarÇo de 2021, no endereÇo constante do preâmbulo deste instrumênto. Neste mêsmo

Iocal, data e horário será rêalizada a sêssão pública para abe!tura dos referidos envê1opes.
2.2.InformaÇóês ou êscfareclmentos sobre esta IicitaÇâo, serão prestados nos horários normais
dê êxpediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.QuaLquer pessoa - cidadão ou licitante podêrá sofj-citar esclârecimentos, providências ou

impugnar o atà convocatório deste certame, se manifestada por êscrito ê dirigida ao Pregoêiro,
até 02 (dois) dias úteis antês da data fixada para recebimento das propostas'
2.4.Cabetá ao Pregoêiro, auxiliado pelos setores responsávêis pela ê.IaboraÇão destê ato
convocatório ê seus anêxos, decidir sobre a petiÇào no prazo de alé 24 (vintê e quatro) horas,
considêrado da data em quê foi devidamênte recebido Ô pedldo.
2.5.Ã rêspectiva petiÇão sêrá apresentada da sêguinte forma:
2,5.l.Protocofizando o original, nos horários dê exPediente acima i.ndicados'
sêguinte enderêÇo: Àv. Presidente João Pessoa, 47 - Cêntro - Moqeiro - PB'

.DOS Er.E!IE!üTOS PÀRÀ LrcrràÇÁo

.Aos participantes, serão fornecidos os seguintês elementos:

.1.ANExo r - TERMo DE REFERÊNCrA - EsPEcrFrcÀÇÔEs;

3.0
3.1

êxclusivamentê no

t.t



3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECI-ARÀÇÔES;

.3.ANEXO II] _ MODELO DE DECLÀRÀÇÀO DE REGULARIDADE _ HÀBILITÀÇÀO;

.4.ÀNEXO IV - MINUTA DO CONTRÂTO.

.À obtenÇão do Edital poderá ser felta da seguinte fofma:

.1.Junto ao Prêgoeiro: gratuitamêntê; ê

.2.PeIos sitês: www.moqeiro.pb.gov.brl1icitâcoes; www. tce. pb. qov. br.

iI. O.DO SUPORTE I.EGÀI
4.1.Esta licitâÇão reger-se-á pela Lei Eêdera1 n' 10.520, dê 1? de Julho dê 2002 ê
subsidiariamentê a Lêi Fêderal n'8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complemêntar no 123, de 14
de Dêzeribro dê 2006; Decrêto Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; ê lêgislâÇão pertinente,
considêradas as ê1teraÇÕes posteriores dâs refêridas normas; que ficô]n fazendo partês integrantes
deste instrumento, indepeDdentê de transcrição.

5. O.DO PRÀZO E DOIÀçÃO
5,1.O prazo máximo para a execuÇào do objeto ora ticitado, conforne suas caractêríSticas e as
necêssidades do ORC, ê que admitê prorrogaÇão nos casos prêvistos pêla Lei 8.666/93, está abaixo
indicado ê ser:á considêrado a partir da êmissão do Pedido de Comprê:

Entrega: lmediata.
5.2.O fornecimento sêrá êxêcutado de acordo com as especiflcâÇõês dêfinidas no corrêspondente
Termo de Referêncial., anexo a este instrr.mento. Na hipótesê do rêferido termo não êstabêIêcer o
Ioca1 pâra â entrega, obsêrvâda a dêmandâ ê oportunidade, essa sêrá fêita na sede do oRC ou em
uma das unj-dades admrnistrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.
5,3.o prazo de vigênciâ do corrêspondente contrato será dêtêrminado: até o final do êxercício
financeiro de 2027, consj.derôdo da data de sua assinatura.
5,4.4s dêspêsas decorrêntes do objêto deste cêrtame, corrêrão por conta da seguintê dotação:
Rêcursos Próprios do Municipio de Mogêiro: LEf MUNICIPÀL 340/2020 02.040 SEC MUNICIPÀL DE SÀÚDE

o2o4o.lo.l22.ooo4.292o MÀNUTENÇÃO DÀS ÀTTVTDADES SECRETARTAS DE SÀÚDE 02040.10.301.1012.2014
I\,1ÀNUT DAS ÀTIV ATENÇÀo BASICA À SAUDE - PAB EIXO O2O4O.10.3OI.IAI2.2022 I{ANUT DAS ÀTIVIDÀDES DA

ÀSS]STENCIA EÃRMACEUTlCA 02040.10.301.2007.2042 MÀNUT DAS ÀTIVIDADES DO FUNDO MUN]C]PAL DE SAÚDE

3.3.90.32.00.00 001 MÀTERTAL DE DÍSrRÍBUIÇÃO GRÀTUrrA 02040.10.302.1013.2031 MÀNUT. ATrV. HOSP

E MÀTERN. MÀRIA HERMINIA SILVEIRÀ 02040.10.302.1013.2946 TÊTO MUNIC MEDIA E ÀLTA COMP. AMB HOSP
. MÀC 3.3.90.30.00.00 214 MÀTERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00.00 211 MÃTERIAL DE CONSUMO

6.0.DÀS COIIDIçóES DE PÀRÍICI PÀçÃO
6.1.Os propônentês quê dêsejarem partlcipar dêstê certame dêverâo entregal âo Pregoeilo dois
ênvel-opes fechados indicândo, rêspectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇAO, devidamêntê
idêntificados, acompanhados da respectiva declaraÇâo de cumprimento dos aêquisitos dê
habititaÇão, nos têrmos dêfinfdos nestê instrumento convocêtório.
6.2.À participaÇão nesEe cêrtame é restrita às Microêmpresas, Emplesas de Pêqueno Polte e
Equiparados, nos termos dê ]êgislaÇão vigente.
6.3.Náo poderão participar os intê!êssados quê se encontrêm sob o regimê faLimêntar, empresas
êstrangei-ras que não funcionem no país, nem aquêles que tenham sido declarados inidônêos pârâ
licitar ou contratar com a AdminlstraÇão Públlca ou que estejam cumprindo a sanÇão de suspênsão
do direito de l-icitar e contratar com o oRC'
6.4.Os licitantes que desejarêm êDviar seus ênvelopês Proposta dê PreÇos e DocrmentaÇão via
postal - com Àviso dê Rêcebimento AR -, deverão remetê-Ios em têmpo hábi] ao endêrêÇo constante
do preâÍúculo deste insttumênto, âos cuidados do Pregoêilo - Flaviano Cl-ebson Araújo' Não sendo
rigorosarente obsêruadas as exigências dêste item, os respectivos envelopês não sêrão acêitos e

o ficitantê, portanto, desconsidêrado para êfeito de participaÇão no certalne.
6.5.Ouando obsêrvada a ocorrênciê da entlega âpênas dos ênvê.Iopes junto ôo Prêgoeiro, sêm a

permanênciâ de reprêsêntante credênciado na respectiva sessáo púb1ica, ficará subêntendido que
o licitante abdicou da fase de lances vêrbais.
6.6.E vedadê â pêrticipaÇão êm consorcjo.

?.0.DÀ REPRESENTÀçÀO E DO CREDENCTÀ}IÍENÍO
?.1.O licitânte deverá se apresentêr, para credênciâmênto junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
atrêvés de um reprêsêntante, com os docunêntos que o credenciam â participar deste procedimênto
licitatório, incfusrve com podetes para formulâÇão de ofertas e lancês verbais. Cada licitanEe
credenciará apenas r.!n representante quê será o único admitido a inter:vir nas fasês do certame
na folma prevista neste instrl.unento, podendo ser substituido posteriormente por outro devidamentê
credenciado.
'1 .2.Para o credenciâmento devêrâo ser âprêsentados os seguintês documentos:
7,2,1.Tratando-se do reprêsêntante 1egal: o instrumento constitutivo da êmpresa nâ forma da Lei,
quando for o caso, devidêmentê rêgistrado no órgão compêtênte, no qual estêjam expressos sêr-1s

poderes parâ exêrcer direitos e âssumir obrigaÇôês em decorrência de ta1 invêstidula,
':'.2-2..]ÍaLa^do-sê dê procurador: a procuraÇão por instrumento público ou particular da qual
consten os necessários poderes para formufar verbâlmente fances, nêgociar prêÇos, firmar
dêc1arâÇões, desistir ou aprêsêntar as razões de recurso e prâticar todos ôs dêmais atos
pêrtinentês ao certame; acompânhada do colrêspondênte instrumento dê constituiÇão resa,

uraÇaoqLlaodo for o caso, que comprove os poderes do mandantê para a outorga. Nâ hipótesê de
seja pârticular dêvará 6ar t€conhecidâ a firEa @ cartório do resPêctivo sigmâtário'
7.2.3.O lepresentantê fêgal e o procurador deverão identificar-se apresentando documen
quê contenha foto.

ici-al



?.3.Estes documentos devêrão sêr entrêguês ao Prêgoei-ro - antes do início da sessão pública -
em original, por quâlquêr processo dê cópia autenticada por caltório compêtentê, pê]o Preqoeiro
ou membro da Equipe de Àpoio.
7.4.À não aprêsêntaÇâo ou ainda a incorrêÇão insanáve1 dê qualqlrêr dos documentos dê
credenciamento inpedirá a participação ativa do rêpresêntantê do licitantê no prêsente certâmê.
Esta ocorrência não inabilitará sumari-amênte o concorrente, apenas perderá o direj.to a
manifêsta!-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeilo receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, dêc1araÇões e outros elemêntos necessários
à participação no certame, desde que aprêsentados na forma dêfinida neste instrumênto.
7.5.Nomomento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu reprêsêntaDte
devidamentê credênciado entregará ao Pregoeiro, em separado dê qualqueÍ dos envelopês, a seguintê
documentaÇão:
7 . 5. 1 . Declaração dê Elaboraçâo fndepêndentê dê Proposta - Anexo II.
? . 5. 2 . Declaração dando ciência de quê cumprê p1ênarnênte os requisitos de habilitação, conformê
modefo - Ànexo ITl; e
? . 5. 3 . ComprovaÇão de quê o licitante se enquadra nos têrmos do Art. 3o da Lêi 123l06, sendo
considerado microemplesa ou êmpresa de pêquêno porte e recebendo, portanto, tratamento
difêrênciado e simplificando nâ forma definida pê]a lêgislaÇão vigente. Ta1 comptovaçáo poderá
ser fej-ta através dâ êprêsêntaÇào de quafquê! um dos seguintes documêntos, a critério do
licitantê: a) dectaraÇão êxpressa formalmêntê assinada por profissional da área contábi.I,
devidamêntê habilitado; b) certidâo simplificada emj.tida pê1a junta comercial da sede do
licitante ou equivalentê, nâ forma da legisfaçâo pertinênte. A ausência da refêrida declâração
ou certldão simplificada impedirá a particlpaÇão do ficltante no presentê cêrtame.
?.5.3.1.O Preqoêiro podêrá promover diligência, na forma do Art. 43, 53", da Lei A.666/93,
destinada a esclarecer sê o ficitante é, de fato e de direito, considerado microemprêsa ou
empresa dê pequêno portê.
7.6,Quando os envelopês Proposta de PreÇos e DocumêntaÇào forem enviados via postal, a

documêntâção rêLacionôda nos itêns 1,5.L, '7.5.2 e ?.5.3 dêverá ser aprêsentada dentro do ênvelopê
Proposta de PreÇos.

8.0.DA PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.4 proposta deverá ser apresentada
seguintês indicaÇões no ânvêrso:

em 01(uma) via, dêntro de ênvelopê 1ac!ado, contendo as

PREEE]TURA MUNIC]PAL DE MOGEIRÔ
PROPOSTA DE PREÇOS _ PREGÃO PRESENCIÀL N". OOO27/202L
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS dêvêrá conter os sêguintês êlementos

exigênciâs não sendo suficiente motivo para a desclassificâÇão dâ proposta'
8.1ó.É facultado ao licitaote, aplesentar a proposta no próprio modêlo fornecido pelo
que estêj a devidâmênte preenchido.
8.11.Nas licitaÇões pâra aqulsiÇão dê mercadorias o participantê indicará a origêm do

ofêrtados. A eventual falta da referida indicaÇão não dêsclassificará o Iicitantê.

8.2.proposta êlaborada em consonância com as espêcificaÇões constantes deste instrumênto ê seus

êfêmentos Anexo I -, em pâpef tiÍüiado da emprêsa, quândo for o caso, assinada por sêu

rêprêsentante Iegal, contendá no correspondênte itêm cotâdo: discriminaÇão, marca e/ou modê10 e

outras caracteristicas se necêssário, quantidade e valores unitário ê total explessoS êm

algarismos,
8.3.Será cotado um único preÇo para cadâ item, com a utilizaÇão de duas casas decimais. Indj'cação
em contrário está suieita a correçâo observando-sê os sêguintes critérios:
8.3.1. Ealta de digitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso dê digitos: sendô o primeiro dígito excêdênte menor qLle 5, todo Ô êxcêsso 5êrá
suprimido, caso contrário hâvêrá o arredondamento do dígito aotelior Pata mais e os demais itens
excedentês suPrimidos.
8.4.A quantidàde minima dê unidades a sêr cotada, por itêm, nâo deverá sêr jnfêrior a 100t da

estimatlva deta-Ihada no correspondênte Têrmo de Referência - Ànexo I. DisposiÇãô êm contrário
não descfassifica automaticamênte a propostâ apenas o respectivo item sêrá desconsiderado.
8.5.4 Propostâ deverá sêr redigida em linqua portugrrêsa e êm moedâ nacional' êlaborâda com

cla1êza, sem altêlnativas, râsur-as, êmendas e/ou entrefinhas. suâs folhas rubricadas e a ú1tima
datada e assinada peLo responsável, com indicaÇão: do valor totat da proposta êm algarj'smos'
dos prazos de êntrega ou ê;êcuÇão, das condiÇões de pagamento, da sua validâde que não poderá

ser infêrior a 60 dias, e outras informaÇões e observaçõês pertinentes que o licitante jLllgar
nêcêssárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e o valor total-, resultado da multiplicaÇão
do preÇo unitário pela quantidade, o preÇo unitário prêvalecerá'
g.7.Fica estabelecido quê havendo divêrgência de prêÇos unitários para um mesmo produto ou

serviÇo, prêvalecerá o de menor valor.
8.B.No caso dê artelaÇão necessária da proposta feita peLo Pregoêiro e sua Equipe de Àpoio'
dêcorrente excfusivamente dê inco-rreÇões na unidade de medida utilizada, observâda a devi-da
proporcionalidadê, bem como na multiplicaÇáo e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido'
8.9.4nãoindicaÇãonapropostadosprazosdeentlegaouexecuÇão,dascondiÇõesdepagâmento
ou de sua vafj.dade, ficará subentendiào que o licltante aceitou intêglâlmentê as disposiÇôes do

ato convocatóri-o e, portanto, setão consláeradas as detêrminaÇôês nêIê contidas para as refêridas

desdê

tos



8.12.Será descfassificada a proposta que deixâr dê atender as disposiÇôês dêste instrumento.
8.13.Elca facultado ao licitante a apresentaÇão da proposta tadcém em mídia, ou seja, êm CD ou
PENDRlVE.

9. O.DÀ HÀBII.ITÀêO
9.1.Os docunentos necessários à habilitaÇão dos licitantes, devêrão ser aprêsentados em 01 (uma)
via, dentro de envelope lacrado, contêndo as sêguintes lndicaÇóês no anvêrso:

PREFEITURÀ MUNICÍPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÀO PRESENCIAL NÔ.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

ooo2t/2021

O ENVBLOPE DOCUMENTÀÇÂO dêverá contêr os sêguintes elementos:

9.2. PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscri-ção no Cadastro Nacional de Pessoa JLlridica - CNPJ.
9.2-2-Ptova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduaf ou muni.cipal, rêlativo à sedê do
ficitantê,
9.2.3,Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devj.damente rêgistrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de socj.edades por aÇôês, acompanhâdo dê documentos
dê êtêiÇão dê sêus administradorês. lnscriÇão do âto constitutivo, no caso de sociedâdes civis,
acompanhôda de prova de diretoria êm êxêrcicro. Decreto dê autorj-zaçào, êm se tratando dê êmplesa
ou sociêdadê êstrangêira em funcionamento no Pais, e ato dê rêgistro ou âutorizaÇão para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quândo a atividade âssim o exigir. Rêgistro
comercial, no caso de empresa individual, Estas exigências não se aplicam ao licitânte quê,
quando da etapa de credenciamênto no cêrtame, já tenha aplesentado dê forma regular nos termos
do presentê instrumento convocatório, a rêferida documentâção solicitada nêstê subitem.
9.2.4,Ba1anÇo patrünonial e dêmonstrâções contábeis do ú1timo exercício social, já exigíveis ê

apresentadôs na forma da 1êj-, com j.ndicaÇão das páginas correspondentes do livro diário em quê
o mesmo se encontra, bem como aprêsêntaÇâo dos competentes têrmos de abertura e encêrramento,
assinados por profissional habilitado ê dêvj-damente registrados na junta comercial comPetentê,
vêdâda a sua substj.tuiÇão pot balancetes ou bafanÇos provisórios. Tnatando-se dê êmprêsa
constituída há nênos de um ano, ou âquêIa que ainda não tenha realizado o fêchamento do seu
primei-ro ano de existência no prazo 1ega1, poderá apresentar o BataÇo dê Àbertur:a assinado por
profissional habilitado e devidamêntê regj.strado na junta comercial conpêtênte.
9,2. 5, Regularidade pâra com a Fazendâ Fedêraf - Cêrtidão Negâtiva de Débitos Relativos âos
Tributos Eederais e à Divida Ativa da União.
9.2.6.Certidões nêgativas das Fazendas Estadual e Municipal da sedê do 1j-citantê, ou outro
equivalenLe, na torma dê 'lêi.
9. 2 . 7 . ComprovaÇáo dê rêgufalidade rêlativa ao Fundo de Garêntia por Têmpo de SêrviÇo - EGTS,

aptesentando o rêspectivo Certificado de Rêgularidadê fornecida pefa Cêixa Econômica Federal.
9.2.B.prova de inêxistênciô de débitos inadimpl-idos perânte a JustiÇa do Trabafho, mediante a

aprêsentaÇão de Certidão Negativa dê Débltos Trabâlhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da
consolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovadê pel-o Decreto-Lei n' 5.452, de 1" de maio dê 1943.
9 .2 . 9 . DêclaraÇão do Iicitânte: de cunptimento do disposto no Àrt. 7", Inciso XXXI11, da
ConstituiÇão Federaf - Art. 2'7, Inciso V, da Lei- 8.666193; dê supêrvêniência dê fato iÍrpêditivo
no que diz lespeito à participaÇão na licitaÇão; e de submêter-se a todas âs cfáusulas e

condiÇões do presente instrumênto convocatório, confoüne modelo - Anexo II.
9.2.1O.Certidáo negativâ dê fa1ência ou concordata expêdidâ pelo distribuidôr da sêde do
licitantê, no máximo 30 (trintâ) dlas da data prevista para abeltura das propostas.
9. 2. 11.Certidáo de lmprobidade Admi.nistrativa e Inelêglbilidade.
9.2.12.ComprovaÇão de capacidâde de desempenho anterior satisfâtório, dê atividadê igual ou
assemelhada ao objêto da LicitaÇão, fêita através de atestado fornecldo por pêssoa iuridj-ca dê
direito púbtico ou privado.
9.2.13.Àlvará de localizaÇáo ê funcionamento ê/ou declaraÇão da Prêfeitura do local da sede da
Eirma, informando que a mesma funciona no endeleÇo mencionado nos documentos.

9. 3 . DoclrDêtttação eepccífÍcâ:
9.3.1.LicenÇa Sanitárj.a EstadLlâI ou Municipal.
9. 3 . 2 . ConprovaÇâo dô AutorizaÇão de Euncionamento dâ empresa licitante - ANVISÀ, acompanhada,
quândo foi o caso, da devida autoiizaÇão para comercializaÇão de medicamentos controlados.

9.4.Os documentos de Hâbi1itâÇão deverão sêr orgânlzados na ordem descrita nêstê instrumênto,
prêcedidos por um indice corrêspondente, podendo ser aprêsentados em original, po! qualquer
processo dê cópia autenticada por cartório competente, pefo Prêgoeiro ou membro dâ Equipe de
Apoio ou publicação em órgáo da imprensa oficial, quando for o câso. Estando perfeitamente
lêgíveis, sem conter borrôes, rasurês, emêndas ou entrelinhas, dentro do prâzo de validade, ê

encerrados em ênvêIopê devidamente lacrado e indêvassável. Por ser apênas umâ formali
visa facilitar os trabalhos, a ausência do rêferj.do indicê não inabilitârá o licitante

de que

autenticadas ou das vias originals para autênticação pelo Pregoeiro ou mêmblo da Equipe
ou da publicaÇão em órgão na imprênsa oficial, a aprêsentaÇão dê documentos de hâbi1j'ta
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9.5.À falta dê qL1â1quêr documento êxigido, o sêu vencimento, a ausência das cópias dê

do ênvelope específico, tornará o rêspectivo licitante inabilitado. Quando o doclrme
1egâlidadê será comprovada nos endereÇos eletrônicos correspon

critério do Pregoeiro, a documentaÇâo cadast!a1 de fornecedor, con
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dos arqu-ivos do ORC, para comprovaÇão da autenticidade dê êIêmentos apresentados pelo ficitante,
quândo for o caso.

10. O.DO CRITERIO PÀRÀ .'OIGÀÀ{ENTO
10.1.Na sêIêÇão lniciâI das propostas para identificâÇão de quais irão passâr a fasê de lances
verbais e na classificâÇáo f.inal, observadas as exigências e procedimentos dêfinidos neste
instrr]mênto convocatório, será considerado o critério de menot preÇo apresentado para o
correspondênte itêm.
I0.2.Havendo iguatdade dê valores entre duas ou mais propostas escritas, ê após obedecido o
disposto no Art, 3o, 52o, lnciso T1, da Lêi 8.666/93, a classificâÇâo in].cial palâ a fase de
lancês verbais, se fará através de sorteio.

11.0.DÀ ORDEM DOS TRÀBÀIHOS
11.1.Para o recêbimento dos ênvêIopês e inicj-o dos trabalhos será obsêrvâda uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimênto dos envelopês,
nênhum outro será ace ito.
11.2.Declarada ôberta à sessêo púb1ica pefo Pregoeiro, sêrá efetuado o devido credenciamênto
dos intêrêssados. Somênte participará ativamentê da reunião um rêpresêntante de cada licitantê,
podendo, no eDtanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interêssâr'
11.3.o não comparêcimento do representante dê qualquer dos licitêntes não impêdirá a efetivaçào
da reunj.éo, sendo que, a simplês partrcipaÇão nestê certarne impfica na total acêitaÇão de todas
as condiÇôês estabelecidas neste Inst-rlrmênto Convocatório e sêus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótêse sêrá concedido prazo pa!a a aprêsêntaÇão de documentaÇão ê/ou
substituiÇão dos envêfopes ou de qualquêr êfemento exigido e não apresentâdo na reunião destinada
ao rêcebimento dâs propostas de preÇos.
11.5.O Prêgoeiro rêceberá de cada reprêsêntante os envêlopes Proposta dê PreÇos ê Documentaçáo
e a declaraÇão, separada dê qualquê! dos envêfopes, dando ciência de que crmpre plênamente os
.rêquisitos de habilitaÇão.
11.6.Postêriormêntê abrirá os envelopes Propostas de PrêÇos, rubricará o seu contêúdo juntamênte
com a sua Equipe de Apoio, confêrindo-as quanto à vatidade e cumprimento das êxigências
constantês no instrumento convocatótio e solicitará dos licitântês que examinên a documentaÇão
neles contidas.
11,7 . prosseguindo os trabafhos, o Prêgoêiro analisará os documentos ê as observaÇôês porvêntura
formuladas pêlos ficitantes, dando-1hês ciência, êm seguida, dâ cfassificaÇão inicial, indicândo
â proposta de menor prêÇo ê aquelas em valores sucessivos e supêriores em até dez pol cento,
relativamente à de menor valor, para cada item cotâdo. Entretanto, se assim julgar necessár:io,
podená divulgar o resultado numa nova reunião.
11.8.Não havêndo para cada item licitado pelo mênos três propostas nas condlÇóês acima definidas,
sêrão cl-assificadas as $êfhores propostas subsequentes, até o máximo dê três, quaisquer quê

sejam os preÇos oferecidos.
11.9.Em sêguidâ, será dado inlcio à etapa de apresentaÇão de lances verbai-s pelos reprêsêntantes
dos licitantes inicialmente c.Iassificados, quê deveráo ser formulados de formâ sucessivà, em

valores distintos e decrescentês, â partir do autor da proposta de maior preÇo. Sêráo realizadas
t.antâs rodadas de lancês vêrbais quântas se flzerem necessárias. Esta etôpa poderá ser
interrompida, marcando-sê uma nova sessáo pública para continuidadê dos trâbafhos, â critério
do Pregoeiro.
11.10.Não sêrão aceitos Iances com valorês irrisórios, incompativeis com o valor orÇado, e

deverão ser êfêtuados em unidade monetária nêcionaf, A dêsistência êm apresêntar lance verbal,
quando convidado pelo prêgoêiro, implicará na êxclusão do licitante âpênas da etapa de lances
verbais pâI:a o correspondente itêm cotado e na manutenÇão do ú1timo preÇO apresentado, pala
efêito dê classificaÇão final das propostas.
11.11. DecIal:ada encêrlada a etêpâ compêtitiva ê ordenadês às propostâs, o Prêgoeiro êxaminará a

aceitabj.lidade dâ primêira classificada, quanto ao objeto e valor, dêcidindo motivadamente a

respêito.
11.12.Sendo aceitávê1. a proposta de menor prêÇo, será abêrto o envelope contendo a documentaÇão
de habilitaÇão somênte do ficitante que a tivêr formulado, para confirmaÇão das suas condiÇões
habifj-tatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitantê será dêclarado vêncedor, seôdo-lhê adjudicado o respêctivo item,
objeto destê cêrtamê, após o transcurso da competente fasê recursaf, quando for o caso.
11.13.Se a oferta não for acêitávef ou sê o ficitantê não atênder as êxigência habilitatórias,
o pregoeito examinará as ofertâs subsequentes, na ordêm dê classificaÇáo, verificando a sua
aceitabitidade ê procedendo à hêbilitaÇão do pfoponente, e assim sucessivanente, até a apulaÇão
de uma proposta que atenda as disposiÇõês do instrumento convocatório.
11.14,Da reunião lavrar-se á Ata circunstanciada, na qual serão rêgistradas todas as ocolrências
e quê, ao finaf, será asslnada pêIo Pregoeiro, sua Equlpe de Apoio e licitantes presêntês'
11.15.EÍn dêcorrência da Lei Complementar 123l06, a comprovaÇão de rêgularidêdê fj-scaL e
trabalhistâ das microempresas e emptesas de pequêno portê somentê sêrá exiqÍida pârâ efeito de
assinaturâ do contrato, observando-se o seguinte procedimênto:
11.15.1.4s microempresas ê empresas de pequêno porte, por ocasião da participação nêsta

ridade
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LicitaÇáo, devêrão aprêsentar toda a documentaÇão exigida para comprovaÇão de rê
fiscal e trabalhista, dentre os docu,'nêntos enumerados nêste instrumento pa!a
HabilitaÇáo e integrantes do envelopê Docr.rmentaÇão, mesmo que êsta apresente algumâ
11.15.2.Havendo alguma rêstrlção na comprovaÇão da regularidade fiscal ê trabâlhi
ôssêgurado o prâzo de 05 {cinco) dias úteis, cLljo termo inicial correspondêrá ao monen

o licitante for dêclarado vencedor, prorrogávels por igual período, a critério do oR
o
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regulaÍizaÇão da documentaÇão, paganento ou parcêlamênto do débito, e emissão da êvêntuais
cêrtidõês nêgâtivas ou positivas com êfeito de certidão negativa;
11.15.3.4 náo-regularizaÇão da documentaÇão, no prazo acima previsto, implicará decâdência do
direito à contrataÇão, sem prejuizo das sanÇóês previstas no Àrt, 81., da Lêi 8.666,/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantês remanescentes, na ordêm dê class.ificaÇão, para assinatura
do contrato, ou rêvogêr a ficitaÇão.
11.16.Os documentos apresentados pelos licitantês no Crêdenciamênto e os efementos constantês
dos ênvêIopês Proposta dê PreÇos ê Documêntação quê forem abertos, serão rêtidos pefo Prêqoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o ênvêlope Docr.mentaÇão, ainda lacrado, do
licitantê desclassificado ou qlle não loqrou êxito na etapa compêtitiva quê não for retirado por
seu representante fegal no prazo de 60 (sessenta) diâs consecutivos da data de homologação do
prêsentê cêrtame, sêrá sumariamênte destruido.

12.O.DO CRITERIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PRÉçOS
12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com vâlor pana o respectivo item lêfacionado no Anexo I
- Têrmo dê Rêfêrência - Espêclficâçõês, nâ coluna código:
12,1,1,con indícios que conduzan a uma presunÇão relativa de inexequibil idade, pelo critério
dêfinido nô Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em taf sj.tuaÇão, não sendo possíve1 a imediata
confirmaÇào, podêrá sêr dâda ao licitante a oportunidade dê dêmonstrar a sua êxêquibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos,
conforme parâmetros do nêsmo Art. 48, II, sob pêna de desconsiderâção do item.
12.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclâssificam automaticamêntê a proposta, quando fo!
o câso, apênas o itêm correspoôdentê.

13.0.DOg RECT RSOS
13.1.DecIarado o vencedor, qualquer licitante podêrá manj.festar imêdiata ê motivâdamênte a
intenÇáo de recorre!, observando-sê o disposto no Àrt. 4o, Inciso xvIII, da Ler LO.52O/02.
13.2.o acolhimento do rêcurso importará a invalidaÇão apenas dos atos insuscetivêis de
aproveitamento.
13,3,4 falta dê manifestaÇáo imediêta ê motivada do licitantê importará a dêcadência do dirêito
dê recurso ê a âdjudicaÇâo do objeto da licitaÇão pelo Pregoêiro ao vencedor.
13,4,Decj.didos os lecursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicaÇão do objeto da
IicitaÇão ao proponêntê vencedor.
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do oRC, por intermédio do Pregoêiro, devendo
set protocofizado o original, nos horários normais de êxpediente das 0B:00 as 12:00 horas,
exclusivamêntê no seguinte êndereço: Av. Prêsidente João Pêssoa, 47 - Cêntro - Mogelro - PB.

14. O.DÀ CON.TOLOGÀçÀO E ÀDirrrDrc,AçâO
14,1.Concluído a fàsê competitiva, ordenada às propostas âprêsentadas, anafisada a documentação
dê habilitâÇão e observadôs os rêcursos porvêntura interpostos na forma da legislação vigêntê,
o Pregoeilo êmitila relatório concfusivo dos trabâfhos desenvolvidos no certane, rêmetendo-o a

autoridade superior do ORC, juntamente com os elemêntos constitutivos do processo, necessários
à Adjudicaçáo e Homol-ogaÇáo da rêspêctiva licitêÇão, quando for o caso.
14.2,À autôridadê superior do oRC podêrá, no entanto, tendo em vista sempre â defêsa dos
interessês do oRc, discordar e deixar de homologar, total ou parciafmênte, o rêsultado
aprêsêntado pelo Pregoêiro, rêvogar ou considêrar nula a LicitaÇão, desde quê apresêntê a devida
fundamentaÇão êxigida pêla legislâÇâo vigente, rêsqL1êrdados os direitos dos ficitântes.

15.0. DO CONTRAÍO
15.1.Após a homologaÇáo pela autoridade supêrior do ORC, o adjudicatário sêrá convocado para,
dentro do prazo dê 05 (cinco) dias conseclttlvos da data de rêcebimento da notificaÇão, assina!
o respectivo contrato, quando for o caso, êIâborado em conformidadê com as modalidades pêrmitidas
pêla Lêi 8,666/93, podendo o mesmo sofrer altêraÇões nos têrmos dêfinidos pêIa referidâ norma.
15.2.Não atêndendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
vafidade de sua proposta, o licitante pêrderá todos os direitos quê porventura tenhâ obtido como

vêncêdor da licitaÇão.
15.3.É pelmitido ao ORC, no caso do Iicitante vêncedor não comparecer para assinatura do contrato
no prazo ê condiÇôês estabelecidos, convocar os licitantês lenanêscentês, nâ ordem dê
classj.ficaÇão e sucessivâmente, para fazê-1o em igual prazo do Iicitantê vencedol.
15.4.O contÍato quê eventualmente vênha a ser assinado pelo licitantê vêncedor, poderá sêr
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pê1o Contratante ou por acordo êntre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conformê o disposto
nos Arts. '71, '18 e 79, todos da Lei A.666/93; e rêâfizado nê forma de folnêcimento parcelada.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nâs mêsmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressóes quê se fj.zerem nas complas, até o rêspectivo limite fixado no Àrt. 65, § 1" da Lei
A.666/93. Nênhum acréscimo ou supressão poderá excêdêr o Limitê êstabelecido, salvo âs supressÕês
resultantes dê acordo celebrado entre os cont!atantes.

16. O.DÀ.s SÀNÇôES ÀDMrNtSrRArn ÀS
16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validadê da sua proposta, não celebrar o
dêixar dê entrêgar ou apresentar documentaÇáo fafsa exigidâ para o certanê,
retardamento da execuÇão de seu objêto, não mântivêr a proposta, falhar ou fraudar n

t rato,
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do contrato, compoltar-se de modo inidôneo, declarar informaÇóês fafsas ou cometer frãu
qarantido o dirêito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Distrito Eêderal ou Municípios ê, sêrá descrêdênciado do Sistema dê Cadastramênto Unif
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Eederaf ou Municipios, pêlo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas prevj-stas
neste Edj.tal e das demais cominaÇões lêgals.
16.2.4 rêcusa injusta êm deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos lêgais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às sêguintês pênalidades plevistas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8,666,/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,58 (zêro virgufa cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atrâso na entrêçÍa, no inicio ou na exêcuÇào do
objeto ora contratado; c - mufta de 10E (dez por cento) sôbre o valor contratado pela inexecuÇáo
total ou pârcia] do contrato; d - s imultaneamêntê, qualquer das penalidadês cabivêis
fundamêntadas na Lei 8.666193 e na Lei 1A.520/02.
16.3.Sê o valor da multa ou indenizaÇáo dêvida não for rêcofhido no prazo de 15 (quinzê) dias
após a comunicaÇâo ao Contratado, sêrá automaticamente dêscontado da primêira parcelâ do
paqamênto a quê o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios dê 1t (um por
cênto) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judiciâlmente,
16.4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penal-idades previstas, rêalizar-se-á comunicaÇáo escrita
ao Contratado, ê publicado na imprênsa oficiaf, excluídas as penalidadês dê advertência e multa
dê mora quando for o caso, constando o fundâmênto Iêga1 dâ punj.Ção, informando ainda quê o fôto
será registrado e publicado no cadastro corrêspondente.

17.0.DÀ CO PRO\IÀÇ.ãO DE EXrCUÇ.ilO E RECEBTUENTO DO OBJETO
1?.1.Exêcutada a prêsênte contrâtaÇão ê obsêrvadas as condiÇõês
pactuadas, os procêdimêntos e prazos pa!â rêcebêr o seu objeto
caso, à disposiÇões dos Alts. 73 a 76, da Lêi 8.666/93.

de
pê1o

adimplêmênto das obrigaÇóes
oRC obêdecerão, conformê o

18.0.DO PÀGàI.IENTO
1.8.1.O pâgamênto será r:êâ1izêdo mediante procêsso regular ê êm observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte mâneira: Para ocorrer no prazo dê trj.nta dias,
contados do periodo de adimpLemênto,
18.2.O dêselÍüolso máximo do pêriodo, nâo sêrá superior ao valor do lespêctivo adimplemênto, de
âcordo coÍn o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre êm conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum vafor sêrá pago âo Contrâtado enquanto pendente dê liquidação qualquer obri-gaÇão
financeira que the for imposta, em virtudê de pênalidade ou inadimplência, a qual poderá sêr
compênsada com o pâgamênto pendêntê, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquêr natureza.
18.4.Nos casos de êventuais atrasos dê pagamento nos termos destê instrumênto, e desdê que o
Contratado nào tenha concorrldo de alguma forma para o atraso, será âdmitida a compensaÇão
financêira, devida dêsdê a data Lj.mite fixada parâ o paqamento até a data cor!espondentê ao
efetivo pagamento da parcêIa. Os êncargos moratórios devidos en razão do atraso no pagaírênto
sêráo calculados com utilizaÇão da seguinte fórmu]a: EM = N x VP x I, onde: EM = êncargos
morâtórios; N : númêro de dias entre a data prevista para o pagamênto e a do efetivo pagarnento;
VP = valor da parcela a ser paga, e I: indice de compensaÇão financeira, assim apulado: I =
(Tx - 100) + 365, sendo TX = percêntual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
suâ falta, um novo indice adotado pelo Governo Fêderal que o substitua. Na hipótese do referido
indice estabefecido para a compensâÇão financeira venha a sêr extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, êrA substituição, o quê viêr a se! detêrminado pela
IegisfaÇão então êm vigor.

19. O.DO REÀ,'USIÀMENIO
19-1,Os preÇos contratados sào fixos e irrêajustáveis no prazo dê um ano.
19.2.Dentro do prazo de vigênciâ do contrato e mediante solici.taÇão do Contratado, os preÇos
poderáo sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇào verificada
no lPCÀ-ÍBGE acumul-ado, tomando-sê por base o mês dê êpresentaÇão da rêspêctiva propostô,
êxclusivamêntê parâ as obrigaÇôês iôiciadas e concluidas após a ocorrência da anuôlidadê.
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intêrregno minimo de um ano será contado a pâltir
dos êfeitos financeiros do último rêajuste.
19,4,No caso dê atraso ou náo divulgâção do indice de rêajustamento, o Contratante pâgârá ao
Contratado a importância calculada pêfa última variaÇão conhêcida, liquidando a diferenÇa
correspondente tâo fogo sêja divulgado o indice definitivo. Eicâ o Contrâtado obrigado a
aprêsêntar mêmóriê de cálculo refêrêntê ao rêajustamento dê preços do valor remanescentê, sêmpre
que este ocorrêr.
19,5.Nas afêrlÇõês finais, o indicê utilizado para reajustê será, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6.Caso o indice estabelecido para reajustamênto vênha a sêr êxtinto ou de qualquêr formâ nâo
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que viêr a ser detêrm.inado pe1â
]êqislaÇão êntão êm vigor.
19.?.Na ausência de prêvisão lêga1 quanto ao indice substituto, as partês êlêgerão novo indice
oficial, para reajustamento do preÇô do valor remanescente, por mêio dê termo aditivo.
19.8.o reajuste poderá ser realizado por apostilarnento.

20. O.DÀS DTSPOSTçóES GERATS
20.1.Não sêrá dêvida aos p-roponentes pê1a elaboraÇão e/ou apresentaÇão dê documentaÇáo refativa
ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão.
20.2,Nênhuma pêssoa fisica, ainda quê crêdenciada por procuraÇão 1ega1,
de uma Licitante.

poderá repre r mals

1i co20.3.À presentê IicitaÇão somêntê poderá vir a ser revogada por razões de intêres
dêcorrêntê de fato supêrveniente dêvidâmênte comprovado, ou anulada no
ilegalidade, de ofício ou por provocaÇão dê terceiros, mediante parecer
fundamentado.

todo ou em
êscrito e

por
ntê



20'4'caso as datas previstas para a realizaÇào dos êventos dâ prêsênte .ricitaÇão sejam declaradasferiado ê não havêndo ratificaÇão da convocaÇão, ficam trànsferidos automaticâmente para o
l:ile ro dia úti1 subsêquente, no mêsmo 1ocal e hora anteriomente prêvistos.20'5'o oRc por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de pararisar aqualquer tempo a execuÇão da contrataÇão, cientificando devidamente o contratado.20'6'Dêcairá do direito de impugnar perante o oRC nos têrmos do p!êsentê instrr.rmênto, aque1eque, tendo-o acêitado sêm objêÇão, venha a êprêsentar, dêpois do jutgamento, falhas ouirregulari-dêdes que o vlciaram hipótêse em que tai cornunicado não terá efeito de recurso.20'?'Nos valores âpresentados pàtos licit;ntes, já deverão êstar incluidos os custos comâquisiÇão de matêrial, mâo-de-obra utirizada, impos-tos, êncalgos, frêtes ê outros que venham âincidir sobre os respêctivos preÇos.
20'B'As dúvidas sLlrgidas após a êprêsentaÇão das propostas e os casos omissos nestê instrumento,ficaráo única e exclusivâmente sujeitos a interpietàção do pregoeiro, sendo facurtadâ ao mesmoou a auto!idade superior do ORC, em qualquêr fase da licitaÇão, a promoção dê difi-gênciadêsti.nâda a escla!êcer ou a complementar a instruçáo do processo.20'9.Para dirimir controvérsias decorrentês deste certame, excluÍdo quafquer outro, o forocompetente é o da Comarca de Itabaiana.

Mogei ro PB, O e MarÇo de 2021.

PLAV JO
P rego

BSON ARÀ
Oficialro



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREF'E ITT'RÀ MT'NICIPÀI DE }OGEIRO

co'ÍrssÃo PER!'TANENÍE DE LtCrrÀçÃO

À}IEXO I - PREGÃO PRESEIICIAT NO OOO2L/2027

TERMO DE REEERÊNC]A . ESPECIE]CAÇÔES

1.0.DO OBJETO
1.1,constitui objeto dêsta licitaçào: CONTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ RÃMo PARÂ FoRNECIMENTO DE
MEDTCÂMENTOS PSICOTROPICOS PABÀ ÀTENDER AS DEMANDÀS DÀ SECRETÀRIÀ DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

2.O
2.1
ea

. JI'SII FICàTII'À

.Considerando as nêcêssidades do ORC, têm o prêsentê têrmo â finalidadê de dêfini!,
dêquadamente, os plocedimentos necessários para viabifizar a contrataÇâo em tela.
-Às caractêristicas e êspêcificaÇôês do objeto ora li.citado sáo:

DISG,IT',ÍNÀCÀO I'NIDTDE QUTNTIDàDI
IDO VALPRóÍCO SUSPENSÃO FR 400

BÀZOLÀM O,SMG C 12000
RÂZOIÀI.Í 1MG . COMP : 12000
RÂZOI,ÀM 2MG I coMP 12000
TRIPT]LINÀ 2SMG COMP 35000
TRlPTILINÀ ?5MG COMP 2000

COMP

COMP

ERÀS

COMP

P

co

OMP

RASCO

técnica

10000
25000

600
s000
6000

15000
25000

100
40000

5000
2000
s000

40000
500

15000
200
400

20000
32000

400
360

30000
240

1500
30

204
2000
150 0

150
50

800
100 0

150 0

20
2500
100 0

3000

3
4

5

6

l'7 BIPERIDENO 2!'G
BROMÀZEPÀM 3MG

0

:9
r1

BROMÂZEPÀM 6MG

EPINA 2OO}íG

ZEPINA 2OMGIML
ZEPINA 4OOMG

CÀRBONÀTO DE LITIO 3OOMG

zINÀ 10 01.íG

ORPROMÀZlNA 25MG

: COMP

: COMP
I 11

l2 : COMP---- 
Coup

i 14 ICITALOPBÀ}Í 20MG

i,ii_-- - l919.1.r.4-1p""gr'. o, s-*_-
:-19 . _. _i9-lol4zEpÀIir 2r 5MG/Mr-
. 1? :CLONAZEPÀ],I 2MG

13

: 18

19

: coM

IMs
:-ç9vP. COMP

:c
t20

21
22
23
14-.,;

29
30

EÍNÀ + PARiqcETA.I'loL 3ol5ooMc
DIAZEPA].,Í lOMG
DIÀZEPÀH 1OMG,/ML

i-qq!-,,.
COMP

is1"l.z_!!ê14 ,5-11G ,
j99P4IlN4 !.t1e1Yl-.

EEN]TOINÀ

,_c_gYP.
ÀI.'POLA

À.t'rPoLA

íPOLÀ
COMP

COMP

1 COMP

FRÀS

, 4!lo!1
] FRÀS

EENTTOlNÀ lOOMG

EENOBARBITÀI, l OOMG

FENOBÀRBITA1 1 OOI''G/ML
EENOBARBITA], 4I
E]-UOXETINÀ 2OMG

31 PER]DoL 2MGlML
32 ]HÀLOPERIDOI 5MG

ERIDOI sMG/ML
3A IMIPRAMÍNÀ 25MG

COMP
--eypor,a

,,__c!11i..
COMP

i COMP

COMP'''- corli

COMP
:E RÀSCO

AI4POI,A

35 EVOMEPROMAZINÀ 1OOMG

36
' 3'l

EVOMEPROMAZINA 25MG

EVOMEPROMAZINA 4g gotas
ol-F-,IL+ 1 oI-G /Mt ...*_.

39
40

i 41

TO

TO

DI ESCITÀI.'PRÂM 1O}'G
DE ESCITÀLOPRÀM 2OI.'GA

]RISPERIDONÀ 2MG

ITRAI{J\DOI 5OMG

42
RISPERIDONA 1MG

ru I";*i ptl4 1tq]li .s.: {u(Ào**,.
43
àq

' coMP ,

COMP :

: COMP i

COMP :

COMP :

I 45

i 4 6_,..
'41

JRISPERIDONÀ 3MG

iSERTRÀLINA 5OMG
'TOPIRA.I4ÀTO 2-5XG

l?oPrFÀ.tÍÀTo 50MG
: COMP : 300

ioo
48

i 49
: 50

:À-MPOTA:
] COMP :

100 0

100

15000
10000

TRAMADOL SOMG/ML . ..
ly4hljgAro pE sóDro 2 5 oMG_.,. 500

úE

íE
.-'

@
1

2

26
2',l

2A



i 51 1VÀLPROATo DE sÓD1o .s,,q MG

PE - ParticipaÇão Exclusiva ME/EPP
; COMP

dê Rêfêrência o modeLo de proposta de preÇos

8000

correspondêntê,
desde que sej a

2.3.Parâ o item com a indj-caÇão "ME" ê participaÇão é exclusiva ê Microêmpresas e Empresas de
Pêqueno Portê, nos termos da legj.s1aÇâo vigentê.

3. O.oBRIcÀçõEg Do coNTRÀrÀDo
3.1.Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôês concernentes à 1êgislaÇão fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despesas e cômpÍomissos assumidos, a qualquer
titulo, perantê sêus fornecedores ou terceiros em razào da êxecuÇão do objeto contratado.
3,2,Substitui.r, arcando com as dêspêsas decorrêntes, os matêriais ou servlÇos que âpresêntarêm
alteraÇões, dêtêrioraÇóês, imperfeiçôes ou quaisquer irregularidades dlscrepantes às êxigências
do instrumênto de ajuste pactuado, ainda quê constatados âpós o rêcebimênto e/ou paganênto.
3.3.Não transferir a outrêm, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo medi.antê préviâ
ê expressa autorizaÇâo do Contratante,
3.4.Manter, durantê a vigência do contlato ou outros instnrmêntos hábeis, êm compatibilidade
com as obrigaÇões assumidas, todâs as condiÇóes dê habj-litaÇão e qualificaÇáo exigridas no
rêspectivo plocesso licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que soLicitado.
3.5.EÍnitir Nota EiscâI corrêspondente à sede ou fi1ial da empresa que apresentou a documentaÇão
nâ fase de habilitação,
3.6.Executar todas as obrigaÇões assumidas com obsêrvância a melhor técnica vigente, enquadrando-
sê, rigorosamente, dêntro dos precêitos legais, normas ê espêcificaçôes técnicas
correspondêntês .

{ . o . Do erúRIo DE ÀCErràBtLrDÀDE DE PREçOS
4,1.Hâvêndo proposta ou lancê vencêdor com valor para o respectivo item rêlacionado acima, na
col una codigo:
4,1,1.Com indicios que conduzam a una presunÇão refativa dê inêxêquibi Iidade, pêfo critério
dêfinido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em taf situação, não sendo possível a imêdiatê
confirmaÇão, poderá ser dada ao l-icitante a oportunidâde dê demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihe fâcultado o prazo de 03 (três) dias útêis pâra comprovar a viabil.j-dadê dos preÇos,
conformê parâmetros do mesmo Àrt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do itêm.
4.2.Sa1ienta-sê que tais ocorrências não dêsclassificaIn automatlcarnente a proposta, quando for
o caso, âpenas o iter correspondentê.
4.3.Os lances verbais serão efetuados em uni.dade monetária nacional.

5. O.IODEID DÀ PROPOgTÀ
5,1.É pârte lntegrante deste Têrmo
podendo o Iicitante âpresêntar a sua proposta no próprio modê]o
devidamênte prêenchido, conforme faculta o instrDmento convocatório

fornecido,
- Ànêxo 0l- .

RENÀTA CRISTINÀ SILVEIRÀ NEVES VASCONCELOS
SECRETÁRIÀ



ESTÂDO DÀ PÀNÀÍBÀ
PREFETÍIrRÀ MITNICIPÀIJ DE }OGEIRO

codrssÃo PERrraNEtraE DE r.rcrrÀçâo

ÀNEXO 01 ÀO EERI'ÍO DE REFEBÊNCIA - PRÔPOSTÀ

PREGÃO PRESENC]AL NO OOO21/ 2 021

PROPOSTÀ

REF.: PREGÃO PRESENCT.AT no OOO21/2021

OBJETO: CONTRÀTÂÇÃO DE EMPRESÃ RÀMO PARÀ FORNECIMENTO DE MEDICAT4ENTOS PSÍCOTROPICOS PARÀ ATENDER
AS DEMANDAS DA SECRETÀRIÀ DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

PROPONENTE:

Prezados Sênhorês,

Nos termos da licitaÇão em epigrafe, apresentamos proposta conforme abôi.xo:

DI SCR]IÍII{AçÀO TJIÍIDIDE ourNuDrDE I'NTT PRE@ T(,IÀI.
ÁcrDo val, ICO SUSPEN sÀo

I@CCÍ)
1

j
.ry_
COMP

400:
12 00 0,ÃLPRAZOLÂM O , 5MG

ÀLPRÀZOLAü 1MG

4 ALPRAZOLÀ}í 2MG-fii tii pi r r, r r.iÀ 25MG

COMP

coM!
COMP

COMP

COMP

COMP

COMP

àóúp
EFÀS

COMP

1? 
9_Q 9:

12 00 0'
Jsooo;

20001
15 00 0'
100001
10 00 0,

1

I

I
1

5

6
,7

ÂMITRIPTILINÀ 75MG

iBIPERIDENO 2MG

I
9

74

; 10

. 11
:72
' 13

:CÀRBÀ.T4ÀZ EP I NA 2OOMG

:CARBÀüAZEPINÀ 2oMGlMI-

RO|'íÀZEPÀ.I{ 3MG

ROMAZEPÀ.I' 6MG

:CÀRBÀ.I.'ÀZEPINA 4 OOMG

lcÀRBoNATo DE LÍTro 3ooMG qsvc. .
COMP

6g0oj
1s000:

2 5000
600

sôoo

: 15
I 16

]CITAI,OPRAI4 2OMG

CLONAZEPÀ},Í O,5MG
]CLONAZEPÀU 2 , 5I'1G /I{L
CLONAZEPÀ},' 2MG

]CI,ORPROMAZINA l OOMC

C],ORPROMAZINA 25MG
CODE NÀ + PÀBÀCETÀI,IOL 3OI5OOMG
D]ÀZEPA},{ lOMG
DIAZEPAI,' IOMG/ML

23 ,D]AZEPÀU 5MG

24 :DOPÀ.I4INA 5MG /vL

COMP

ERASCO

25000
100

7',7 aõrFl 40000
r 18 COMP 5000,

25 :EENITOINÀ

aaúF l
COMP

COMP

ÀMPOLÀ

COMP

ÀUPOLA

FRÀS

COMP I

ÀMPOLÀ

COMP

COMP

COMP

PRÀSCO

ÀMPOLA

2000
5000;

40000
500

15 000,
2001

400
2 0000:

. 3?.99.Qi....,--...-.

4 001

36
3000

2 40.
150001

-3,q91._
20001

26 FENITOINÀ 1OOMG

: 2'l
l"-;s"- -

30
31

iEENOBARBITAL lOOMG /ML
EENOBARBITAL 4E

E]-UOXET]NÀ 2OMG

OPERIDOI- 2MGlML
32

.,ti "
OPERIDO],5MG
OPERIDOI- 5MG/ML

lMI PBÀMINA 25MG
35
3

LEVOMEPROMÀZINA lOOMC
6 VOMEPROMAZINA 25MG

31 VOMEPROMÀZINA 4g gotas
38 INA lOMG/ML

I'R:AS

._...g.o-I,{"P.
COMP

qg"Yt.

uls99
COMP

2 0000:
150001

150
500

800039 LATO DE ESCITAIOPRÀM 1OMG

40 LATO DE ESCITAIOPRÀ].,I 2OMG

47 ISPERIDONA 1MG

42 SPERTDoNA 1MG/ML soluÇÃo
43 SPERIDONA 2MG

44 PERIDONA 3MG

100001

I

15000
20a

2sôbô
10000

AMPOI,À

COMP

COMP

45 .i§ERTRÂLINA 5OMG
9.o.YP
COMP 30000

, b

'v'

:EENOBARBITAL 100MG

29

COMP

Àt'lPoLA

I IJ



46 OPIFÀMATO 25MG

41 OPIRÀI'íATO 5OUG

48 ]TRÀMÀDOL 5OMG

"49

C.OMP

coMP ; 3000 , ..

l-.çere-.:-,_" -l."..r,g-Ú* - _ ;___:' lÀMPOr,À 1000,
1coMP 5000.

coMP 1000

dê dê

l0oo

]TRÀMADOL 5OMG/MI,

,!9
: 5l

]VALPRoÀTo DE SóDIo 25OMG

-y,eii 
noarô,_oe s,grio 5igl!ô

VALOR TOTÃL DÀ PROPOSTA - RS

CNPJ

PBÀZO - Item 5.0:
PÀGAMENTO - Itêm 18.0:
VÀLIDADE DÀ PROPOSTÀ - ltem 8.0:

Responsáve1



FOLHÀ O1l02

EgIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREF'EIfl'NÀ MT'NICIPÀ'. DE T,OGEIRO

coMrssÂo PERI'TANENTE DE LrcttÂÇÃo

ÀDIEXO II - PRECãO PRESENCTAT No OOO2L/202L

MODELOS DE DECLÂRÀÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO2\/2021
PREPEITURÀ MUNICIPÃL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

0 - DECLAAAÇÃO dê cumprimênto do disposto no Art. ?o, tnciso XxxIII, da CF
da Lei 8.666/93.

o proponêntê acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusu1â5 do
rêspectivo instrumênto convocatório ê submeter-se as condiÇõês nêIe êstipuladas.

1 Àrt.27, Inciso

a

3.0 - DECLÀRÀÇÃO dê submêtêr-sê a todas âs cIáusufas ê condiÇÕes do corrêspondênte instrumento
convocatório.

O proponênte acima quatificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Ãrt. ?o inciso
XXXIII da Constituição Eedêrêf, Lêi 9.854, de 27 dê outubro de 1999, declara não possuir êm seu
quadlo dê pêssoaI, funciônárioa menores de dezoito anos em trêbaIho notLlrno, insalubrê ou
pêrigoso ê nem menores de dezesseis anos, em qualguer trâbâlhoi podêndo existir menorês de
quatorze anos na condiÇão dê aprêndiz na forma da legislaÇão vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência dê fato impêditivo no que diz respeito
licitâÇão.

participaÇão na

Conforne exigência contida na Lei 8.666/93, A,:*L. 32, §2o, o proponente acima qualificado, declara
não havêr, até a presente data, fato impeditivo no quê diz rêspêito à habil itaÇão/participaÇáo
na presente licitaÇão, nâo se êncontlando em concordata ou estado falimêntar, estando ciênte da
obrigatoriedade de informar ocorrências postêriores. Rêssalta, ainda, não estar sofrendo
pênafidade dê dêclaraÇão de idoneidade no ânbito da administraçào Eederal, Estaduaf, Municipal
ou do Distrito Eedêral, arcando civil e criminafmente pela presente afirmaÇâo.

Local e Data.

NOME /ÀS S INATURÂ,/ CARGO
Reprêsêntante lêga1 do proponente

OBSERVAÇÃ.O:
AS DECIÀRÀÇÔES DEVERÃO SER ELABORÀDÀS EM PÃPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUÀNDO EOR O CASO

'--



REE.: PREGÁO PRESENCIAL N' OOO21/2021
PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

FOLHA 02/02

ou

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0

Local e Data.

DECLÀRAÇÃO de elaboraÇão indepêndente de proposta

(identificâção completa do representante do licitênte), como representante dêvidamente
constituido de (identificaÇão completa do Iici-tante ou do consóncio) , doravante denominado
(ficitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Prêgão Presêncial n"
OOO2I/2021, dêclara, sob as penas da fei, em especial o aÍt. 299 do Código Penal Brasileiro,
que :

a) a proposta aplesêntada pârâ participar do Prêgão Plêsencial n" 00027/2021 foi e]âboÍada de
maneira indêpêndêntê pêIo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em partê,
direta o indirêtâmente, informado, dj-scutido ou recebido de qualquêr outro participante potencial
ou de fato do Prêgão Prêsencial r," 00027/202L, por qualquer mêio ou por qualquer pessoa;

b) a intênÇão de aprêsêIltar a proposta elaborada para participar do Pregão Presêncial
0002L/2021 nâo foi informada, discutidâ ou rêcêbida de qualquer outro paiticipantê potencial
de fato do Pregáo Presencial t" OOO2I/2021, por qualquer mêio ou pol qualguer pessoa;

c) quê não têntou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, inffuir nâ dêcisâo de qualquêr
outro pârticipante potencial ou de fato do Pregão Presencial n" 00021/202L quanto a particj.par
ou não da referida ficitaÇão,

d) que o contêúdo da proposta apresentada para participar do Prêgáo Prêsêncial ^" 00027/2021
não será, no todo ou em partê, dj.rêta ou indirêtamênte, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potênciaI ou de fato do Pregáo Prêsêncial ^o OOO2I/2021 antes da adjudlcaÇão
do objeto da referida licitaÇào;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participaÇâo do Prêgâo Presencial no OOO2)./2027
não foi, no todo ou em partê, direta ou indiretamente, discutido ou rêcebido de qualquer
integrantê da Prêfêitura Municipâ1 dê Mogeiro antes da abertura oficial das propostas; e

f) gue está plenarente ciente do têor ê da êxtênsâo desta declaraÇão e quê dêtém plenos poderês
e intormaÇões parê firma Ia.

NOME,/ASSINÀTIRÀ/CÀRGO
Rêprêsentante Legal do proponêntê

OBSERVAÇÁO:
AS DECLARÀÇÔES DEVERÂO SER ELÀBORÃDAS EM PAPEL TIMBBÀDO DO LICITANTE, OUÀNDO EOR O CÀSO.



ESIADO DÀ

1.0 - DECLÀRÀÇÃO DE REGULÀRIDÂDE para hâbilitaÇão prêvisto no Àrt. 4o, Inciso vII, dâ Lêi
70.520/02.

Local e Data.

O proponênte acima qualificado, declara, em confornidade com o disposto no Ànt. 4o, Inciso VII,
da Lei r0.520,/02, que está apto a cunprir plênamêntê todos os requisitos de habilitaÇáo êxigidos
no respectivo instnmênto convôcatório quê rege o cêrtamê acima indj.cado.

PREFEITI'RÀ MI'NICIPÀI DE I'ÍOGETRO
coÀfissÃo PERIG]IENIE DE LrCrrÀçÀO

ÀNEXO rrr - PREGÃO PRASENCT.A! N" OOO2L /2O2L

MODELOS DÀ DECI-ARÀÇÁO DE REGULÀRIDÃDE - HÀB]L]TÀÇÂO

REF. : PREGÃO PRESBNClAL NO OOO21-/2A21
PREEEITÚRÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

NOME/ASS INATURÀ/CARGO
Representante lega1 do proponente.

OBSERVAÇÃO:
À DECLÀRÀÇÀO DEVERÁ SER ELABORÂDA EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CÀSO.



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREP'E ITI'RÀ MT'NICTPÂ'. DE I.'OGEIRO

coMrssÃo PERIôNBNTE DE LrCrrÀÇãO

ÀNEXO rV - PREdÀO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRÀIO N": ..../

PRESENCTà,. No OOO2L/202L

-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PRXEBITURA MUNICIPÀL DE

MOGEIRO E ., PARÀ EORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA EOR},ÍÀ ÀBAIXO:

Pê10 presentê instrumento dê contrato, dê um lado Prefeitura Muni.cipal de Moqeiro - Àv.
Presidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, neste ato
lêplesentada pêIo Prefej.to Antonio José Fêrreira, Brasileiro, Casado, Emplesario, residente ê
doniciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogêiro - PB, CPF n' 840.199.644-91,
Carteira de Ídentidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado

- ,,., CNPJ no ,........, nêstê âto rêprêsêntado
por .... residente e domiciliado Dâ ....,
CPE n" . Carteira de ldentidadê o" . . . ., doravante simplesmente CONTRÀTÀDO, decidiram
as partes contratantes assinar o prêsênte contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiÇões
seguintes:

cúUsuLÀ PRIuEIRÀ - Dos Ft,üDÀMENTos:
Este contrâto decorre da licitaÇão modalidâde Pregáo Plesencial no OOO2I/2021, procêssada nos
termos da Lei Eêderal nô 10.520, de 1? de Julho dê 2002 e subs idiariamênte a Lêj. Federal n"
8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14 de Dezerüro dê 2006; Decreto
Municipal n' 016, de 10 dê Novembro de 2006; e legislaÇão pertinente, consideradas as áItêraçõês
pôsteriores das rêfêridas nornas.

CLÁUSÚIÀ SEGOT{DÀ - Do oB\,EIo:
O presênte contrato têm por objêro: CONTRATÃ.ÇÁO DE EMPRESÀ R-AMO PARÀ EoRNBCIMENTo DE MEDICÀMENTOS
PSICOTROPICOS PÀRÀ ATENDER AS DEMANDÀS DA SECRETARIÃ DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

O fornêcimênto deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇôês êxpressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaçôes técnicas correspondentes, procêsso dê
licitâÇão modalidade Pregão Presencial, n" 00021/2021 e instruçôês do Contratante, documênEos
esses que ficam fazêndo partes integlantes do presente contrôto, indêpendênte de t!ânscriÇão; e
sêrá rêalizado na foEna parcefada.

cLifursúr.A TERCEIB,À - Do VAIôR E pREços:
O valor total deste contlato, a basê do prêÇo plroposto, é dê R$

cuíusulÂ QrràRrÀ - Do REÀirustÀliENTo:
Os preços contratados sáo fixos ê irrêâjustáveis no prâzo dê úm ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos podêrão
sofrer reajustê após o interregno dê um ano, na mêsma proporção da varj.ação verificada no IPCÀ-
IBGE acumulâdo, tomando-se por basê o mês de apresentaÇão dâ rêspêctiva p.roposta, êxclusivamente
para as obrigaÇôes iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos rêajustes subsêquentês ao primêiro, o in!êlregno míniíno de um ano será contado a partit dos
efeitos financêiros do último leajustê,
No caso dê atraso ou não divulgaÇão do índice de reajustaÍnento, o Contratantê pagará ao Contratado
a importância calculada pefa ú.Itima variaÇão conhêcida, liquidando a difêrença corlespondente
tâo logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigado a aprêsentar memória de
cá1cu1o referente âo r:êajustanento de preÇos do vafor remanescente, sempre que este ocorrê1.
Nas aferiçôês finais, o indicê utilizado para rêajustê sêrá, obriqatoriamente, o definj.tivo.
Caso o indice êstabelecido para reajustamento venha ê sêr êxtinto ou de qualquer folma não possa
mai.s ser utifizado, será adotado, êm substituição, o quê viêr a ser detêrminado pela ]eqislaÇão
êntào êm v igor.
Na ausência de previsào fêgaI quanto ao índice substj-tuto, as partes elegerão novo indice
oficial, para rêajustamênto do preço do valor remanescente, por mej.o de termo aditivo-
O reajuste poderá sêr realizado por apostilamento,

cUiUsuI,À QUIÀTTÀ - DÀ DoTÀÇÃo:
As despêsas correrâo por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamênto vigêntê:

í§



Rêcursos Próprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.04O SEC MUNICIPAL DE SÀÚDE
02040.10.1,22.oo04.2920 MÀNUTENÇÀO DAS ATTVTDADES SECRETARTAS DE SAÚDE 02040.10.301 .1.012.2014
MÀNUT DÀS ÀTrV ÀTENÇÁO BAS]CÀ A SÀUDE - pÀB ErXO 02040.10.301.1A12.2022 MÀNUT DAS ATTVTDADES DA
ASSISTENCIA FARMÀCEUTICA O2O4O.1O.3O1.2OO?.2042 MANUT DAS ÂTIV]DÀDES DO FUNDO MUNIClPAL DE SAÚDE
3.3.90.32.00.00 001 MÂTERrÀL DE DTSTRTBUTÇÃO GRÀTU]TÀ 02040.10.302.1013.2031 MÀNUT. ÀTrV. HOSP
E MATERN. MÀRIA HERMINIA SILVEIRÀ 02040.10.302.1013.2946 TETO MUNIC MEDIA E ÀLTA COMP. AMB HOSP

- MÃC 3.3.90.30.00.00 214 MATERTAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 211 MATERIAL DE CONSUMO

CIJÁOSUT.À sExTA - Do PÀGIÀMENTo i
O pagamênto será efetuado na Têsourâria do Contratante, mediante procêsso rêgu1ar, da sêguintê
manêira: Para ocolrêr no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLi(USE,À sÉTu,ã. . Do PR,Azo E DÀ \rIcÊNcIÀ:
O prâzo máximo dê êntregâ do objeto ora contratado,
hipótesês previstas no Art. 5?, S 1", dâ Lei 8-666/931
dâ emlssào do Pêdido dê Compra:
a - Entrega: Imêdiata.
A vigência do presênte contrâtô será dêterminada: até
considerada da data de sua assinatura.

quê admitê prorrogaÇão nas condiçôes e
está abaixo indicado e será considerado

cLÁusulÀ ottÀlrÀ - DÀn oBRrcÀÇõEs Do coNTRÀrÀNTE:
a - Efetuar o pagamento relativo âo fornêcimênto êfêtivamêntê rêalizado, de acordo com as
respêctivas cláusufas do prêsentê contrato,'
b - Proporcionâr ao Contratado todos os mêios necêssários para o fief fornecimênto contratado;
c - Notificar o Contratado sobrê qualquer irrêgularidade encontrada quanto à qualidadê de produto
fornêcido, exercendo a mais ahpla e compfeta fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
rêsponsabilj-dades contratuais e legais;
d - Designar representantes com âtribuiÇóes de Gêstor ê FiscâI deste contrato, nos têfinos da
norma vigente, espêciaImênte para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respect ivamenCê,
pêrnitida a contrataÇáo de terceiros para assistência ê subsidio de informaçôês pertinentes a
essas atribuiÇões.

cúi(ugl,I À NolrÀ - DÂs oBRrêÀÇõEs Do coNfRÀrÀDo:
â - Executar dêvidamêntê o fornecimento descrito nô C1áusula correspondente do presente contrâto,
dentro dos melholes parâmetros de qualidadê êstabêlêcidos para o lamo dê atividade rêIacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos êstipulados;
b - Responsabilj-zar-sê por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇáo fiscal, civil,
tributária ê trabalhista, bem como por todas as dêspêsas ê compromissos assumidos, a qualquêr
titulo, perante seus fornecêdo!ês ou têrceiros êm razâo da êxêcução do objêto contratado;
c - Mânter preposto capacitâdo e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da êxêcuÇão do contrato,
que o leprêsentê intêgralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante dêvêndo prestâr os j.nformes e
esclarec i mentos soliciEados;
ê - Será rêsponsáve1 pelos danos caLlsados dirêtamentê ao Contratantê ou a terceiros, decorrentês
de sua culpa ou dolo na exêcuÇão do côntrato, náo excluindo ou rêduzindo êssa responsabil idade
â fiscafizaÇâo ou o acompanhamento pefo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontrâtâr:, no todo ou êm parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento ê a devida autorizaÇào expressa do Contratante;
g - Manter, dur:antê a vigência do contrato, êm compat ibilj-dade com as obrigaÇões assumidâs,
todas âs condiÇôes de habilitâÇão ê qualificaÇáo êxigidâs no rêspêctivo processo licitatório,
apresentando ao Contratantê os documentos necessários, sempre que solicitado-

cI.iíúsur.À DÉcn'D, - DÀ À,,rEnÀÇÃo E REgcrsÀo:
Este contrato podêrá se! alterado com a dêvida justifj.cativa, unilateralmente pelo Contratântê
ou por acoldo entre as partes, nos casos prevlstos no Art. 65 e sêrá rescindido, de pleno
direito, conformê o disposto nos Arts. '17, '78 e ?9, todos da Lei 8,666193.
O Contratado fica obrigado a acêitâr, nês mesmas condiÇõês contrâtuais, os acréscimos ou
suprêssôes que se fizêrem nas compras, até o respectivo limitê fixado no Art- 65, § 1' da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá êxceder o limite estabetecido, salvo as suprêssôês
resultantês dê acordo celebrado ent!ê os contlatantes.

CLÁUSUI.A DÉcIuÀ PRÍTíErRÀ - Do RECEBDíEr+To:
Executado ô presente contrato ê obsêrvadas as condiÇõês de adimplêrnento dâs obrigaÇões pactuadas,
os procedimentos e prazos pala receber o seu objêto pelo Contratante obêdecêrão, conforme o
caso, às dj.sposiçõês dos Arts. '73 a'76, da Lei 8.666/93.

CLIíUSUÍ.À DÉCD'IA SEGT,NDÀ - DÀs PEIürIDADES:
A recusa injustâ em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e prêceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia dêfêsâ, às seguintês pênafidadês prêvistas nos Arts. 86 e 8?, da
Lei,8,666/93. a - advertência; b - multâ dê mora dê 0,5E (zero virqula cinco por cento) apficada
sobre o valor do contrato por dia dê atraso na êntrêqa, no inicio ou na execuçào do objeto ora
contratado; c - multâ de 10* (dez por cento) sobre o vêlor contratadô pela inexecuÇáo total ou

o final do exercicio financeiro de 2027,

aneamentê, quafquer das penafidades cabíveis fundamenparcial do contrato; d - simuft
Lei 8.666/93 e na Lêi 70.520/02-

crÁrrsur.A DÉcrrG. rtRcErRÀ - DÀ coMpENsÀÇ.ão FTNATCETRA:

sna



Nos casos dê eventuais atrasos dê pagamento nos têrmos dêste instrumênto, ê dêsde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão financêira.
devida desde a data.Iimite fixêdâ para o pagamento até a datâ correspondênte âo efetivo pagamento
da parcela, Os encargos moratórios dêvidos êm razão do atraso no pagamento seráo calculados com
utilizaÇáo da seguintê fórmula: EM = N x VP x I, ondê: EM: êocargos moratóriosi N = númêro dê
dias entre a data pÍêvistê para o pagamento e a do efêtivo pâgamento; VP : vafor da parcêIa a
serpaga;eI=indicedecompênsaçàof-inanceira,assi.mapurado:I=(TX:100)+365,sendoTX
= percentual do IPCA-IBGE âcumulado nos últlmos dozê mêses ou, na sua faltâ, um novo indice
adotado pê1o Governô Pederal que o substj-tua. Na hipótese do rêfêrido indice estabêlecido para
a compensação financeirâ venha a sêr êxtlnto or.r de qualquer forma não possâ mais sêr utilizado,
será adotado, êm substitulÇãô, o que viel a sêr dêtêminâdo pêLa legislaÇão êntáo êm vigor.

cuiusu!à DÉcDa' errÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partês elegêm o Eoro da Comarca de
Itabaiana.

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas pârtes ê por duas testêmunhas.

TESTEMUNHÀS

presentê contrato em 02(duas) vias, o qual vai

Mogêiro - PB, .

PELO CONTRÀTANTE

de de

PELO CONTRÀTADO




