
EDTTAI Licitação
pRocEsso ÀDMrNrgTRÀTwo No PP 00019/2021
LrcrrÀçÃo No. ooo19/2021
MODÀLIDÀDE: PREGÂO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgáo Reatizador do Cêrtame:
PRETEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
Àv. PRESTDENTE JoÁo pEssoA, 47 - cENTRo
cEP: 58375-000 - Tê1.: (83) 32661033.

ESTÀDO DÀ PÀB.LiEà
PBEFEIM'RÀ I.II'NIC I PÀI, DE I.DGBIRO
cô,sssÃo pERt'tAlrENTE DE LrcrrÀÇào

MOGEIRO PB

ObservaÇáo:
CertãEê rêstrito à participâçâo dâ fíicro€qrrêaâa, EryEegaE da Pcquâtto Porta c EquiParados, nos
termos da leqislaÇão vigente.

O órgáo Reatizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-6?, doravante
denoúinâdo si-BplasDente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que

fará realizar através do Pregoêiro Oficial assessorado por sua Equipê dê Apoj-o, as 0?:00 horas
do dia 16 de Março de 2021 no enderêÇo acima indlcado, licitaÇâo na modafidadê Pregão Presencial
n" OOOI}/2A21, tipo mênor preÇo, e o fornecimento rêâfizado na formâ parcelada; tudo de acordo
com estê instrumento e em observância a Lei Eederal no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e

subsidiariamente a Lei Eederal n'8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Complementar n" 123, de 14

de Dezembro de 2OO6; Declêto Municipal n" 016, dê 10 de Nove[üro dê 2006; ê legislaçáo pertinente'
considêradas as altêraÇões posteriores das rêfêridas normas i confolmê os critérios e

procêdimentos a sêguir definiàos, objetivândo obter a melhor proposta para: CONTRÀTAÇÃO DE

EMPRESA RÀMo PARÀ EORNECIMENTo DE MEDICÀMENTOS DE EARMÁCIA BÁSICÀ E INJETÁVE]S PARÀ ATENDER AS

DEII,ÍÀNDAS DA SECRETAR]À DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

1.0.DO OB.rErO
1.1.Constitui objeto da prêsentê ticitaçâo: CONTBÀTÀÇÀo DE EMPRBSÀ RÀMo PARÀ FoRNECII4ENTo DE

MEDrcÀMENTos DE iÀRMÁcrA- BÁs1cÀ E rNJETÁvErs pÀRÀ ATENDER As DEMÀNDÀS DÀ SECRETARIÀ DE sÀÚDE

DESTE MUNICÍPIO.
1.2.As especificaÇôês do ôbjeto ora Iicitado, encontram-sê devidamentê detalhadas no

correspondente Têrmo de Refêrência - Anexo Í destê fnstrumento.
1.3.A contrataçâo acima descritA, quê sêrá processada nos têrmos dêste instrumento convocatório,
especificaÇóês técnicas ê informaÇões complêmentarês que o acompânham, quando for o caso'

luitifica-se: pela necêssidade da devida efetlvaÇão de compra para suprir dernanda espêcíficâ -
óollrneraçÃo DE EMpREsÀ RÀMo pARÀ FoRNECTMENTo DB MEDTcAMENTos DE FÀRMÁcIÀ BÁsrcÀ E lNJETÁvErs
PÀRÀ ATENDER As DEMANDAS DÀ SECRETARIÀ DE SÀÚDE DESTE MUNICÍPIO _, CONSidETAdA OPOTTUNâ ê

imprescindivel, bem como relevante medida de j.ntêtêsse púbIico, ê ainda, peLa nêcessidade dê

dêsenvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇão de atividades pertinentês, visando à

Ínaximizaçâo dos rêcursos em telaÇão aos objetivos progrâmados, observadas as dirêtrizês e mêtas

dêfinidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.O.DO IOC.A! E DÀTÀ E DÀ I}'PUGNÀÇÀO DO EDITÀ!
2.1.os ênvelopes cootendo a documentaÇão re1âtiva à proposta dê prêços e â habilitaÇão para
êxecuÇãô ao otleto desta licitaÇão, develâo ser entregluês ao Prêgoeiro até as 07:00 horas do

dia 16 de MarÇo de 2021, no enderêÇo consEante do preânbulo destê j.nstrumento. Neste mesÍno

1ocal, data e horário sêrá realizada a sessão Pública para abertura dos refêridos ênvêlopes.
2.2.InformaÇôês ou escfarêcimentos sobre esta IicitaÇão, sêrão Prêstados nos horários normais
de expediêntê: das 08:00 as 1.2:00 horas.
2.3.Qualquer pessoa - ci.dadão ou licitantê - Podêrá solicitar esclarecimêntos, providências ou

impugnar o atà convocatório deste cêrtame, sê manifestada por êscrito e dirigida ao Prêgoêiro,
até 02 (dois) dias útej-s antes da data fixada pâra recebimento das propostas'
2.4.cabeÍá ao Prêgoeiro, auxiliado pelos sêtores rêsponsávêis pela elaboraÇão dêste ato
convocatório e sêus anexos, dêcidir sobl:ê a petiÇâo no prazo de atê 24 (vinte e quatro) holâs,
considêrado da data êm que foi dêvidamentê recebido o pedido'
2.5.A respectiva petiÇão sêrá aplesêntada da sêguintê forma:
2.5.1.protocoIizando o originaf, nos horários dê êxpêdiente ac.ima indicados, exclusivamentê no

seguinte endeleÇo: Àv. Presidêntê João Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB'

3.0
3.1

.DOS Er.EIIENEOS PÀRÀ LrcrrÀÇão

.Aos pa!ticipantes, serão fornecidos os segulntes eleÍnentos:
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3.1
3-1
3.1
3.1
3.2
3.2

l.ANEXO I _ TERMO DE REEERÊNCIA _ ESPECIF]CÀÇÕES;
2.ANEXO ]] - MODELOS DE DECLARÀÇÔES;
3.ANEXO IÍÍ _ MODELO DE DECLABÀÇÃO DE REGUTARIDADE _ HÀBIL]TAÇÃO;
4.ANEXO IV - MÍNUTÀ DO CONTRÃTO.
A obtenção do Edital podêrá ser feita da sêguinte forma:
l.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e
2. Pêlos sites : www.mogeiro.pb. gov. brllicitacoes ; ww!.r. tce pb. gov. br'

{. O.DO SI'PORTE I.EGÀI
4.1.Esta li.citaÇão rêgêr-se-á pela Lei Eedêra] n' 10.520, de 17 de JuLho dê 2002 e

subsidiariamênte a Lei Federal nÔ 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complêmêntar n'123, de 14

de Dezerüro de 2006; Dêcreto Municipal no 016, de 10 dê Novembro dê 2006; e IêgisIaÇâo pertinente,
considêradas as alteraÇôes posteriores das rêfêridas normâs; que ficâIn fazendo pârtes intêqrantes
deste instrunento, independente de transcriÇão.

s.O.DO PRÀZO E DC}TÀçÃb
5.1.O prazo máximo para a êxêcução do objêto ora licitado, conformê suas caractêrísticâs e as
nêcêssidades do ORC, ê que admite prorrogaÇão nos casos prêvistos pela Lei 8-666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissâo do Pêdido de Compra:

Entrega: Imediata.
5.2.O fornecimênto será executado de acordo com as êspecificaÇões dêfinidas no correspondente
Termo de Refêrêncial, anêxo a este instrumento, Na hipótese do rêferido termo não estabêlêcer o

local pâra a entrêga, observâda a demaDda e oportunidade, êssa será feita na sede do oRc ou em

uma das unidades âdminist rat ivas, pol: efe indicada, quê compõe a sua estrutula opêracional.
5,3,O prazo dê vigência do corrêspondente contrâto será determinado: até o final do êxêrcicio
financeiro de 2021-, considêrado dâ data dê sua assinatura.
5.4.As despesas dêco!rentês do objêto deste certamê, corrêrão pol conta da seguinte dotaÇão:
Recursos próprios do Município de Mogêiro: LEI MUNICIPAL 340/202A 02-O4O SEC MUNICIPÀI DE SAÚDE

O2o4O.tO.1-22.0a04.292{J MÃNÚTENÇÃo DÁs ÀTrvlDADES SECRETARTÀS DE SAÚDE 02040.10.301.1012.2014
MANUT DÀS ATIV ATENÇÁO BÀSICÀ À SÀUDE - PAB FIXO 02040,10.301.1072.2022 MÀNUT DAS ÀTMDADES DA

AssrsrENcrÀ EARMAcEUTTcA 02040.10.301.2007.2042 MÀNUT DAs ATrvrDÀDEs Do FUNDo MUNTcTPAL DE sAÚDE

3.3.90.32.00.00 001 MÀTERTAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02040.10.302.1013.2031 MÃNUT. ATIV. HOSP

E MATBRN. MARIA HERMINIÀ SILVEIRÀ 02040.10.302.1013.2946 TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP ' AMB HOSP

-MÀc3.3.90.30.00.00214MÀTERÍALDEcoNSUMo3.3.go.30.oo.o02llMATERIALDEcoNsUMo

e.o.oes colorÇôes ou nanrtcr neçáo
6.1.Os proponentês quê desejârem participar deste certare deverão entlega-r--ao^- Pregoeiro dois
enwelopás fechados indicandó, resiectivamente, PROPOSTÀ DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO. devidamênte

idêntificados, acoÍnpânhados da lespectiva dêclaração de curprimento dos requisitos dê

habilitaÇáo, nos termos dêfinidos neste lnstrLmento convocatório'
6.2.4 particlpâÇão nêste cêrtame é restrita às Microempresâs' EÍnpresas de Pequeoo Portê e

Equiparados, nos têrmos da legislaÇão vigente.
6.:,üao poaerao participar os intêrêssêdos quê se êncontrern sob o regime falimentar' êmplesas

estrangeiras que não funcj-onem no pais, nem aquêIes que tênham sido declarados inidônêos pâra

licitâr ou contratar com a ÀdministraÇão Púb1lca ou quê esteiam cumprindo a sanÇão dê suspensão

do direito de l-ici.tar e contratar com o ORC.

6.4.Os licitantes quê desejarem enviar sêus ênvelopes Proposta de Prêços e DocrmentaÇão via
postal _ com Aviso de Receblmento AR -, deverão remetê-ros em tempo hábll ao endereÇo constante
doprêâmbulodêsteinstrumênto,aoscuidadosdoPreqoêiIo-EfavianoC]ebsonAraúio.NáÔsendo
rigorosamênte observadas as êxigências deste itêm, o§ respectivos envêlopes não sêrão acêitos e

o iicitante, portanto, desconsiderado pâra efeito dê pârtj'cipaÇào no certamê'
6.5.Quando obsêrvacla a ocorrência da entrega apênas dos envelopes junto ao Pregoeiro' sem a

permanência de reprêsentante crêdênciado na respectiva sessão pública' ficaÍá subêntendido quê

o ficitantê abdicou da fase de lancês verbais.
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio.

7.O.DÀ nEPRESENTÀçÃO E DO CREDEIÍCrÀlíEll'ro
f .1.o l-.icitantê devê!á se âpresentar, para crêdenciamento junto ao Pregoej.ro, quando for o caso'

através de um representante, com os documentos quê o credenciam a Participar deste procedimento

licitatório, incl-usivê con poderes para formulaÇào de ofertas e lances verbais' câda licitante
credenciaráapenasumrepresentantequesêráoúnicoâdmitidoaintêrvlrnasfasêsdocêrtâme
na forma prevista nêstê instrumento, pàdendo sêr substituido pôsteriormente por outrÔ devidamêntê

credenciado.
'7.2.Para o credenciamênto develão ser apresentados os sêguintes documentos
?.2. 1. Tratando-se do reprêsêntantê legal: o instrumento constitutivo da emP resa na forma da Lei
quando for o caso, devidamênte rêgistrâd
poderês parâ êxercêr direitos e âssumir ob

o no órgão compêtentê, no qual êstejam expressos seu
rigaÇõês êm decorrência dê ta] investidura;

s
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'l .2 -2.'IraLando-se dê procurador: a procur aÇão por instrumento púbfico ou particula r da qua

constem os necessários Poderes Para formular verbalmentê lances, negociar preÇos, firma
ou apresent ar as razôes de recurso ê platicar todos Ôs demais atodeclaraÇôês, dêsistir

pertinêntes ao certame
quando for o caso, que
sêj a particular dêverá
/.2. J. O representanEe -L

quê contenha foto.

; acompanhad
comprove os p
s€r reconhêcidâ â firoâ êú cartório do r€rPôctivo aigaâtário

a do corrêspondente instrumento de constituiÇão da emp

odeles do mandante para â outorga- Na hipótesê de proc
tesa

êgal e o procurador dêverão identificar-sê apresêntando documento o a



1.
'7.

mo
1.

7.3.Estes documêntos deverão ser entregues ao Pregoêiro - antes do inicio da sessão públ.ica -
em original, por qualquer processo de cópiâ autenticada por cartório competente, pefo Pregoeiro
ou mêmbro da Equipe de Apoj.o.
7.4.4 não apresentaÇão ou ainda a iDcorrêÇão iosanável de qualquer dos documêntos dê
credênciamento 1mpêdirá a participaÇão ativa do reprêsentâÔte do 1j-citântê no presêntê certame.
Esta ocorrência náo inabilitará sumariamentê o concorrente, apenas perdêrá o dirêito a

manifestar-sê nas correspondentes fases do processo licitâtório, Pala tanto, o Pregoêiro recebelá
têgufarmentê do referj-do concotlentê seus envêlopes, declaraÇõês e outlos elêmêntos necêssários
à participaÇão no cêrtame, desde que aprêsentados nâ forma definidâ neste instlumênto-
?.5.No momento dê abertura da sêssão púb1ica, cada licitântê, por intêrmédio do sêu rêpresentante
devidamênte credenciado entregará ao Pregoeiro, êm separado de qualquêr dos envelopês, a sêguinte
documentaÇão:

.DeclaraÇão dê ElaboraÇão Indêpendente dê Proposta - Anexo II.

.Dêcfaração dando ciência dê que cumpre plenamênte os requisitos dê habilitaÇão, conforme
o - Ânexo III; e
. comprovaÇão de que o licitante se ênquadla nos termos do Art. 3'da Lei 123106' sendo

consldêrado microemp-resa ou empresa de peqLleno porte e recêbêndo, portantÔ, tratamento
difêrênciado e simplificando na forma definida pela legislaÇão vigente. Tal comprovaÇão poderá
sêr feita através da apresêntaÇão dê qualquêr um dos seguintês documêntos, a critério do

llcitante: a) decfaraÇão explessa formalmente assinada por profisslonal da área contábif,
devidamênte habilitado; b) cêrtidão simplificada emitida pela iunta comêrcial da sedê do

licitante ou êquivafentê, na forma da legislaÇâo pertinênte. À ausência da rêfêrida dêcLarâÇão
ou certidão simplificada inpêdirá a participação do licitante no prêsente cêrtamê.
7.5.3. 1..O Pregoeiro podetá promover diligência, nâ forma do Art. 43, S3", da Lêi 8-666/93,
destinada â esclêrêcer se o licitante é, dê fato e de dirêito, considerado microempÍesa ou

empresa de pêqueno po.rte.
f'6'Quandoosenve]opesPropostadêPrêÇoseDocumentaÇãoforemênviadosviapostâ1,4
docnmêntaÇão relâcionadâ nos itens 1,5.L,'l .5-2 e 7.5.3 deverá ser apresentâda dentro do ênvêIope
Proposta de Preços.

5.1

del
5.3

8.0.DÀ PROPOgTà DE PREçOS
8.1.À proposta deverá sêr aPresêntadâ êm

seguintes indicaÇÔês no anverso:
01 (uma) via, dêntro de envêlope lacrado, contendo as

osta fêita pêIo Prêgoeiro e sua Equipê de Apoio,
uoidade de mêdida utilizada, observada a dêvida
/ou soma de vafores, prevalecêrá o valol corrigido'

a ou êxecuÇão, das condiÇóês de pagamento
tê aceitou intêgrafmente as disPosições do

PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
pRoposTA DE PREÇOS - PREGÃO PRBSENCTAL N". 00019/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá contêr os sêguintes elementos:

E.2.Propostaelaboradaemconsonâncj'acomasespecificaÇôêsconstantêsdesteinstrumêntoeseus
elêmentos - Ànexo -L -, em papel timbrado da emprêsa, quando for o caso' assinada por seu

lêpresêntantefêgal,contendo.nocorrespondentêitemcotado:discriminaÇão,marcae/oumodê]oe
outras caracteristicas se necessárj-o, quantidadê e valores unitário e total êxPrêssos em

afgarlsmos.
8.3'SerácotadoumúnicoprêÇopâracadaitem,comautilizaçãodeduascasasdêcimais.IndicaÇão
em contrário êstá sujêita â co!reÇâo obsêrvando-se os sequintes critérios:
8.3.1.Ea1ta dê digitos: serão acrescidos zêlos;
8.3,2,Excesso de digitos: sendo o primêiro digito excedênte menor quê 5' todo o êxcesso sela
suprimido, caso contrálio haverá o árredondamento do dígito ânterior pArâ mais e Os dernâis itêns
excêdentes suprimidos'
8.4.4 quantidadê minima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser infêriol a 1008 da

êstimativa detalhada no correspondentê Termo de Referência - l\nexo I. DisposiÇão êm contrário
náo dêsclassifica automaticanentê a proposta apenas o respêctlvo itêm será desconsiderado'
8'5.4 Proposta deverá ser redigida êm lingrJa portuguêsa e êm moêda nacional' êlaborada com

c\aÍezat sêm aftelnatlvas, rasur;s, emendas ê/o; entrelinhas' suas folhas rubricadas e a última
datada e assinada pê-Io responsável, com indicação: do valor total da ploposta êm al'garistnos'
dos prazos de entrega ou execuçào, das condiÇões de pagamento, dâ sua validade que náo Podêrá
ser infêriot a 60 dias, e outras informaÇões e observações pertinentês que o licitante julgaÍ
necessárias,
g.6.Existindo discrepáncia entrê o preÇo uniEário e o valor tota1, rêsultado da multiplicação
do preÇo unitário pê.Ia quantidade, o preÇo unitário prêvalêcerá'
8.?.Fica estabêlecido que havêndo divergência dê prêços uÂitários para u'rn mesmo produto ou

sêrviÇo, prevalecêrá o dê menor valor
8.8.No caso de aItêraÇão nêcessária da prop
decorrente êxclusivamente dê incorreÇões na
proporcional idade, bem como na multiplicâÇão e

8,9.4 nào indicaÇão na proposta dos prazos de êntreg
ou de suâ validâdê, ficará subentendido que o licitan
ato convocatório ê, portanto, serão consideradas as de
êxigências neo sêndo suficiente motivo para â desclas
8.10.É facultado âo licitantê, apresentar a proposta n

terminaÇóês nelê contj'das para as rêferidas
slficaÇão da Proposta
o próprio modêIo fornecido Pelo OR desde

roque estej a devidamêntê preenchido.
8.tt.llus licitaÇõês para âquisiÇão de mêrcadorias o participantê indicará a origem dos

ofertados. A êvêntua1 falta da refêrida indicaÇão não desclassificará o licitante'
utro s



8.12. Seiá
8.13. Eica
PENDRIVE.

dêsclassificada a proposta que deixar dê atender as disposiÇões destê
facu-Itado ao licitante a apresentaÇâo da proposta taÍÚcém em midia, ou

instrumento.
seja, êm CD ou

9.0
9.1
via

.DÀ EÀBrLrrÀÇÃO

.Os documentos necessários à habilitaÇão dos licitantês, dêveráo sêr aprêsentados êm 01 (uma)

, dentro de ênvelope lacrado, contendo as sêgulntes indicaÇões no anverso:

PREEEITURÂ MUNICIPA], DE MOGEIRO
DOCUMENTÀÇÀO - PREGÁO PRESENCIÂL N".
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

000t9/2021

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO devêrá conter os segulntes êlementos:

9.2.PESSOA.]URÍDICÀI
9. 2. 1 . Regularidadê para com a Fazenda Eêderal - Certidâo Negativa de Débitos Rêlativos aos

Tributos Eêderais e à Divida Àtiva dâ União.
9.2.2,Certidões nêgativas dâs Fazendâs Estadual e Municipal dâ sêde do ficitantê, ou outro
êquivalente, na torma da Iêi'
9. 2 . 3. Comprovaçâo de regularidade rêfâtivâ ao Eundo dê Garantia por Têmpo dê ServiÇo - FGTS'

apresentando o respêctivo certificado de Regularidade fornecida pela caixa Econômica Eêderal'
g.2.4.Prova dê inexistência de débitos inadimplidos PeÍante a JustiÇa do Trabafho, mêdiantê a

apresêntaÇão de certidáo Nêgativa dê Débltos TrabâLhi.stas CNDT, nos têrmos do Titulo vIl-A da

Cànsolidaçáo das Leis do ltrabatho, aProvada pelo Decrêto-Lei n' 5'452, de L" de rnaio de 1943'

9.2.5.Dec1âraÇão do licitante: de cumprimênto do disposto no Art' ?", lnciso XXXTII' da

constituiÇão Fedetâr - ArL.2-l , rnciso í, da Lei g.666/93; dê supervêniência de fato impeditiwo
no qL1ê diz respeito à participaÇão na licltaÇão; ê de submetêr-sê a todas as c1áusulas ê

condlçOes do presêntê instrumento convocatório, conforme modefo - Anexo If'
9.2.6:Certidáo negativa dê fa1ência ou concordata expedida pê1o distribuidor da sêde do

licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prêvista para abêltula das propostas'
9.2.LCertidão dê Improbidade Àdminj-strativa e rnelêgj'bilidadê'
9 . 2 . I . Cornprovaçào dê capacidade de desêmpenho antêrior satisfatório' dê atividadê iEuaf ou

assemelhaàa ao objeto da licitaçáo, feitâ atrâvés de âtestâdo fornecido pot pessoa juridica de

dirêito público ou Privado '
9.2.g.Ptova de inscriÇão no Cadastlo Nacional de Pêssoa Jurídica - CNPJ'

9.2.].o.ProvadeinscriÇãonocadastlodecontribLlintêsestadua]-oumunicipal,Iêlativoàsede
do licitante.
9.2.11.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social. em vigor, dêvidamênte registrado, em se

tratando de sociedaclês comerciais, e, no câso de sociedades por aÇões, acompanhâdo dê docrmentos

deêleiÇáodesêusadmj.nistrâdores.InscriÇãodoatoconsti.tutivo,nocasodêsoCiêdadescivis,
acompanÀâda dê prova de diretoria êm exêrcício' Dêcreto de autolizaÇão' em sê tratando de êmpresa

ou sociedadê estlangeilâ em funcionamento no Pais' ê ato de registro ou autorizaÇão para

funcionamentoêxpedidopeloórgâocompetente,quandoaatividadeassimoêxigir.Registro
comercial, no caso de empresa inaividual'' Estas exigêncj'as não se aplicam ao ficitantê que'

quandodaêtapadecredênciamêntonoceltame,játênhaapresêntadodeformaregularnostermos
dopresenteinstrumêntoconvocatório,areferldadocr'rmentaÇãosolicitadanestêsubitem'
g.2.12_Balanço patrimonia-L e demonstrações contábeis do último exercicio social, já exigíveis e

apresêntados na forma da lei, com indi;aÇão das páginas correspondentes do livro diário em quê

o mesmo se encontra, bem como aprêsentação dos conpetentes termos dê abêrtura e êncellamento'
assinados por profissionat habiiitado e devidamente registrados na junta comercial compêtentê,

vedada a suâ substituiÇão por balancetês ou balanÇos provisórios' Tratando-sê dê êmpresa

constituídâ há menos de lrm á.ro, ou aquêIa quê êinda não tenha rêaLizado o fechamento do sêu

primelro ano dê existência Do prazo leqal, podêrá apresentar o BalaÇo dê Âbêrtura assinado por

profissional habilitado e dêvidamênte rêgistrado na junta comeÍcial competentê '
9,2,13.41vará de localizâÇâo e funcionamento e/ou dêclaraÇão da Prêfeitura do local da sede da

Eima, informando que a mesma funciona no endêreÇo mencionado nos documêntos '

. DocrrEantáção €aÍr€cífica i

.1.LicenÇa Sanitária Estadual ou Municipal

.2.comprávação da ÀutorizaÇão de Funciánamento da êmpresa licitantê - ÀNVTSA' acompanhada'

ndoforocaso,dadevidaautorizâÇãoparacomerciafizaÇãodemêdicamêntoscontroLados'

9.3

9.3
qua

9,4.Os documentos de HabilitaÇão dêvêrão ser orqanizados na ordem descrita nestê instrumênto,
ser apresentados em original, por quafquer

pelo Prêgoêiro ou mêmbro da Equj.pê de
o for o caso. Estando pêrfêitamênte
nhas, dêntro do Prazo de validade, e

Por sêr apênas uma formalidadê quê
nêo inabi.l i târá o Iicitànte.

o, a ausência das cópi.as devj'damênte

precedidos por um indice corlesPondênte' podêndo
processo dê cópia autênticada por cartório competente,
Apoio ou Pub licaÇão en órgão dâ inprênsa oficial, quand
1êgiveis, sem conter borrõês, rasuras, êmendas ou entrêfi
encêrrados em envêfope dêvidamênte lacrado e indevassávêl'
visa facilitar os trabalhos, a ausência do refeiido índicê
9-5.À falta dê qualquer documento exigido, o seu venciment
autenticadas ou das vias originais para autênticação pefo P

oudap ublicaÇão em órgão na imprênsa oficial, a âpresêntaÇ
do enve 1opê espêcifico, tornará o respêctivo licitantê i
obtido via Internet sua fegalidade será comprovada nos end

Podêrá ser utj.lizada, a critério do PregÔêiro, a documentâção

regoeiro ou membro da EquiPê de Àpoio
ão de documentos de habilitaçâo fora
nabilitado. Quando o documen for
ereços êIetrôni-cos corres

cadastral de fornecedor, c antê



dos arquivos do oRc, para comprovação da autenticidade dê elemêntos aplesentados pelo Licitante,
quando for o caso.

10. O.DO CRIÍÉBIO PÀRJÀ JI'LGàT{ENTO
10.1.Na selêÇão inicial das propostas para identificaÇão de quais irão passar a fase de lances
vêrbais e na classificação final, obsêrvadas as exigências e plocedimentos dêfinidos neste
instrumênto convocatório, sêtá considerado o critério dê menor preÇo aprêsêntado pala o
correspondente item.
10,2.Havendo iguâldade de valorês êntre duas ou mais propostas escritas, e âpós obedêcido o
disposto no Àrt. 3o, S2", Inciso If, da Lêi 8.666/93, a classificaÇão inicial para a fâsê de
lances verbais, se fará através de sorteio.

11.0.DA ORDEM DOS TRABÀIJIOS
11.1.para o recêbimento dos ênvelopes e inicio dos trabalhos será observada uma toterância de

15 (quinzê) minutos após o horário fixado. Encerradô o plazo para recêbimento dos envêlopês,
nenhum outro será acê1to.
11,2.DecIarada aberta à sêssão pública pelo Pregoeiro, sêrá êfetuâdo o devido ctedenciamento
dos lntêressados. somente participará ativamentê da reuniâo um represêntante de cada licitante,
podendo, no êntanto, sêr assistidâ por qualquer pêssoa que se interessalr'-tL.3.o 

nao comparecimento do represêntante de qualquer dos ficitantês não impedilá a efêtivaÇão
da rêunião, sendo que, a simplei partic.ipaÇào neste certamê implica na total acêitaÇão de todas
as condiÇóês estabelêcidas nêstê lnstnmento Convocatório ê seus anexos'
11.4.8m nênhuma hipótesê sêrá Concedido prazo para a aprêsêntaÇão de documentaÇáo e/ou
substituiÇão dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e nào aplesêntado na rêuniãÔ dêstinada
ao rêcêbimento das plopostas de preÇos.
11.5.O Prêgoeiro receberá de cada repre§êntante os ênvelopês Proposta dê PreÇos e DocumêntaÇão

e a declaraÇáo, separada de qualquer dos envelopês, dândo ciência de que cumpre plênamente os

requisitos de habi I itaçáo.
11.6.posteriormênte âbrirá os envelopês Propostas de PrêÇos, rubricará o seu conteúdo iuntamente
côm a sua Equipe de epoio, confeiindo-ai quanto à validade e cr'mprimento das exigências
constantes no instlumênto convocatório e solicitará dos licitantes qrlê examinem a docrmentaÇào

nêIes côntidas.
11.?.Prosseguindoostrabafhos,oPregoêiroanatisaráosdocumentoseasobsêrvaÇóêsporventura
formuladas pelos licitantes, dando-1hás ciência, em sequida' da classificaÇão iniciaf indicândo
a propostâ de mênor preço e aquelas em vâlorês sucessivos e supêriores em até dez pol cento'
relativarente à dê menot,alo., pa.a cada iten cotado. Entletanto, se assim julga! nêcessário,
poderá dj-vu1gaÍ o rêsultado numa nova reuniêo'
11.8.Não havêndo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condiÇões acima definj'das'
sêrão ctâssificâdas as melhotês propostas subsequêntes, até o máximo de três, quaisquel quê

sejam os PreÇos ofeÍeci dos.
tlig.en sàguida, será dâdo inicio à etapa de âpresentaÇáo de rancês verbais pêlos representantes
doslicitantêsinicial-mentêclassificados,quedeverãoserfoÍmu].âdosdêformasucessiva,em
valorês dj-stintos ê decI]escentes, a partir do âutor da proposta de maior preÇo. sêráo reafizadas
tantas rodadas de fancês verbais 

_ 
quantas se fizêrem necessárias' Esta êtapa poderá ser

intêrrompida, narcando-sê uma nova sessâo pública para continuidade dos trabalhos' a critério
do Prêgoeiro.
11.10.Não sêrão acêitos lances com vafores irrisórios, incompatíveis com o valor olcado, e

deverão ser êfetuados em unidade monetária nacional' A desistência em aprêsentar lance verbaf'
quandoconvidadoPeloPregoêiro,implicaránaexclusãodolicitantêapênasdaetapadelancês
verbais para o correspondentê item cotado e na manutenÇào do ú1timo prêÇo âpresêntado' para

efeito de classificaÇão final das propostas'
11.11,Declarada êncerracla a etapa conietitiva ê ordenadas às propostas, o Prêgoeiro êxaminará a

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor' decidj'ndo motj'vadamente a

iilí).iã.o. aceitáver a proPosta de menor preÇo, será abêrto o ênveloPe contêndo â documentaÇáo

de habilitação somentê do úcitante que a tiver formulado, para confirmaÇão das suas condiÇões

habilitatórias. constatado o atendimento pleno dâs exigências fixadas no instrunênto
convocatório, o licitante será decfarado vencêdor, sendo-Ihe adiudicado o rêspectivo item'
objêto deste certamê, após o tlanscurso da competênte fasê recursal' quando for o caso'

11.13'seaofertanãoforaceitávelouseolicitantenãoatenderasexiqênciahâbilitatórias,
oPlegoeiroexaminâláasofertassubsequentês,naordemdêc]aSsificaÇáo,veiificândoasua
aceitabilidadêêprocêdendoàhabilitaçáodoProponente,eassimsucessivamênte,atéaapuraÇão
de uma proposta que atenda as disposiÇôes do instrumento convocâtório'
11.14.Da reunião l-avrar-se-á Àta circunstanciada, na qual sêráo registradas todas as ocorrências
e que, ao final, será assinada pelo Pregoêiro, sua Equipê de Apoio ê ticitantes presentes'
11.15.En dêcorrência da Lei ôompleme;tar 123,/06, a cômprovaÇão de rêgularidâde fiscal e

trabalhista das microemprêsas e empresas dê pêquêno porte somente sêrá êxigida para efêito de

assinatura do contrato, obsêrvando-se o sêguinte procedimento:
11.15.1.4s microêmplesas e êmpresas de pequêno porte, por
IicitâÇão, dêvêrão apresentar toda a docrmêntaÇâo exigidâ pa

fiscal e trabalhista, dentre os documêntos enumerados nêst
Habititação e integ rantes do envelope DocumentaÇáo, mesmo quê es

11.15.2. Havendo al-guma restrição na comprovaÇão da rêgufa!idade

ocasj.ão da ParticipaÇão nêstâ
ra comp!ovação de regularidade
e instrumento Para efeito dê

e 05 (cinco) dias úteis, cujo temo inicial co
ârado vencedor, prorrogávêis por igual pêriodo

o;
fiscâf e t rabê thist se ra

, a critério do oRC,
rrêsponderá ao Ínomento quê

ta aprêsênte alguma rest

assêgurado o prâzo d
o licitante for decl raa



reguLarizaÇáo da documentaÇáo, paganento ou parcelamento do débito, ê emissáo da eventuais
certidóes negativas ou positivas com êfêito de certidão neqativa;
11.15.3.4 náo-lêgulârizaÇão da documêntação, no prazo acima previsto, irnplicará decâdência do
direito à contratação, sen prejuizo das sanÇôês previstâs no Art. 81, da Lei 8.666l93, §endo
facuftado ao ORC convocat os licitantes remanescentes, na ordem de classificaÇão, para assinatura
do contrato, ôu rêvogàr a licitaÇão.
11.16.Os documentos aplêsentâdos pelos licitaotes no Crêdenciamênto e os e1êmentos constantes
dos envelopes propostâ dê PreÇos e DocumêntaÇão quê forem abêrtos, sêrão retidos pêl.o Prêgoeiro
e anexados aos autos do pÍocêsso. No mesmo contexto, o envelopê Documentação, ainda lacrado, do
ficitante dêsctassificado ou quê não fogrou êxito na êtapa compêtitj.va que nào fol rêtirado por
seu rêpresentante 1êgâl- no prazo dê 60 (sessênta) dias consecutivos da data de homologaÇão do
presente certame, será sr.maliamêntê destruido'

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBII,IDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havêndo proposta ou lancê vencedor com valor para o rêspectivo item relacionado no Anexo I
- Termo de Rêfêrência - EspecificaÇões, nê coluna código:
12.1.1.Con indlcios que conduzam a uma presunÇão rêlativa dê inêxêquibi 1idâde, pêlo critério
definido no Art. 48, I1, da Lêi 8.666/93, em tal situação, não sendo possivel a imediata
conf.irmaÇão, podêrá ser dada ao licitantê a oPortunidadê de dêmonstrar a sua êxequibi I' idadê,
sendo-lhê facultado o prazo de 03 (três) dias útêis Para comprovar a viabilidâde dos preÇos,

conforme parâmetros do mesmo Àrt. 48, ÍT, sob pena de desconsidelaÇão do item'
12.2. Safienta-se que tais ocorrências não desclassificam aulomaticamênte a proposta, quando for
o caso, apênas o itêm corrêSpondente.

16.0.DÀ.s SÀNçôES ÀDMrNr STRÀInIÀ.S

13.0.DOS RECT RSOS

13.1,Declarado o vencedor, guôlquer licitante podêrá manifestar imêdiata e mÔtivadamente a

intenÇão de recorrer, observa;do-se o disposto no Àrt' 4o, Inciso xVIÍÍ, da Lei 10'520/02'
13. 2 . o acolhlnento do reculso importara a invalidaÇáo apenas dos atos insuscetÍveis de

aproveitamento.
13.3.A falta de manifestaÇão imediata e motivada do licitante importará a decadência do di.eito
de recurso ê a adjudicaÇão do objeto da ticitação pelo Pregoêiro ao vencêdor'
13.4.Dêcididos os recursos, a áutoridade superior do ORC fará a adjudicaÇáo do objeto da

licitaçáo ao proponênte vêncêdor.
13.5.O rêcurso s;rá dirigido à âutoridade superiot do ORC, Por intêrmédio do Plegoeiro, dêvendo

ser protocolizado o original, nos horálios normais de êxpediêntê das 08:00 as 12:00 horas'
êxcfusivamente no seguinte endêrêço: Av. Prêsidente João Pessoa, 47 - Cêntro - MOgeirO _ PB'

1a. o.DÀ HO!úOIOGAçÃO E ÀD,rlrDrcÀÇão
14.1.Conc1uido a fase competitiwa, ordenada às propostas aprêsentadas' ânalisada a doclrmentaÇào

de habilitaÇão e obsêrvados os rêcursos porvenaura intêrpostos na fornâ da LegislaÇão vigente,
o pregoelro emitira re1âtórlo conclLlsivo dos trabalhos desênvofvidos no cêrtamê, remetendo-Ô a

autorldade superÍor do oRC, juntamente com os ê1emêntos constitutivos do plocesso, necêSsários

à AdjudicaÇão ê HomologaÇáô da respêctiva licitaÇão, quaÔdo for o caso'
14.2.A autoridade superior do ORC poderá, no êntanto, têndo êm vista sêmprê a dêfesa dos

interesses do ORC, dj-scordât e delxar de homotogar, total ou parcialmente, o lêsultado
aprêsentado pelo Pregoêiro, revogar ou considerar nula a LicitaÇão' dêsde que âpresênte a devida

funaarnentaçat exigida Pela legislaçáo vigente, resguardados os direitos dos licitantes'

15.0.DO CONTRÀIO
15.1,Após a homologaÇão pela autoridade supêrior do oRc, o adjudicatário será convocado para'

dentro do prâzo de 05 (cÍnco) dias consecuiivos da data de 
'êcebimento 

da notificaÇão, assinâr
o respectivo contrato, quando for o caso, êfabolado em conformidade com as modalidadês pêrmitidas
pela iei 8.666/93, podendo o mesmo Sofrer alteraÇões nos termos definidos pela referida norma.

15.2.NãoatendêndoàconvocaÇãoparaassinalocontrato,eocorrendoestadentrodoplazode
valj-dade de sua proposta, o licit;ntê pêrderá todos Ôs dirêitos que porventura tenha obtido comÔ

vêncedor da licitaÇáo.
15.3.É permitido ao oRC, no caso do licitante vêncedor não comparecer para assinatula do contrato
no prazo e condiÇões êstabelêcidos, convocal os Iicitantês remanescêntes' na ordem de

clas;ificaÇão e sucêssivamente, pâra fazê-lo em igual prazo do licitantê vencedor'
15.4.O contrato que êventualmente vênha a ser assinado pelo Iicitantê vencedor' podêrá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmênte pelo Contlatantê ou por acordo entre as

pa.tes'noscasosprevistosnoArt.65eserárescindido,deplenodireito,conformeodisposto
nosÀrts'11,.7Be79,todosdaLeiB.666193;êlealizadonaformâdefornecimentoparcelada.
15.5,O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mêsmas condiÇõês contratuais, os acréscimos ou

supressões quê se fizerem.rá" .o^p.u", até o lespêctivo limite fixado no Ãrt' 65' S 1'da T'êi

g.666/93- Nenhum acréscimo ou supr;ssâo podêrá êxcedet o limite êstabêl.ecido, safvo âs supressões

resultantes dê acordo celêbradÔ êntre os contratantes'

16.1.Quem, convocado dentro do P
deixâl de êntregar ou aPresenta
retardanento da execuÇáo de seu objeto,
do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
garantido o dirêito à ampla dêfesa, ficará
Distrito Eêderal oLl Municipios ê, sêrá de

razo de validade da sua proposta, não celêbrar o contr
Í documentaÇão falsa exigida Pala o certâme, ensêla

não mantiver a Propostâ, falhar orl fraudal na e

declarar informaÇôes fal-sas ou cometêr flêude 1S
stainpedido de licitar ê contratâr com a União,

scràdênciado do Sistema dê Cadastramênto Uni ca
sistêmas semelhantês mantj'dos por Estados,Fornecedorês SÍCÀE do Governo EêderâI e de Di

ato,
ro
uÇão
caL,
dos,
odê
ri to



Eederal ou Municípios, pelo prazo dê até 05 (cinco) anos, sem prêjuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominaÇões legais.
16,2.À recusa injustâ êm dêixar de cumprir âs obrigaÇões assumidas e prêcêj-tos legais, sujej.tará
o Contratado, garantida a préviâ dêfesa, às seguintes penalidadês prêvistas nos Àrts. 86 e B?,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora dê 0,59 (zero vírgula cinco por cênto)
aplicadâ sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no inlcio ou na êxêcuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 1OB (dez por cênto) sobrê o valor contlatado pela inexecuÇáo
total ou parcial do contnato; d - s imultaneamentê, quafquer das Penalidades câbiveis
fundamentadês na Lêi 8.666,/93 e na Lêi 10.52a/a2.
16.3.se o valor da multâ ou indênizaÇãô dêvida não for rêcolhido no prazo de 15 (quinze) diês
após a comunlcaÇão ao Contratado, sêrá automaticamentê descontado da primeira parcê1a do
pagamento â que o contratado viêr a fazer jus, acrêscido dê julos molatórj.os dê 18 (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmêntê.
16,4.Ãpós a apl-icação dê quaisquer das pênalidadês previstas, realizar-se-á comunicaÇáo escrita
ao Contratado, e pub.licâdo na imprensâ oficial, êxcluidas as pênalidades de advertência e multa
dê mora quando for o caso, constando o fundamento ]êgaL da puniçáo, informando ainda que o fato
será rêgistrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ COA@ROVÀçÂO DE EXECUÇÃO E RECEBTUENEO DO OB.TETO

1f,1,Exêcutada a presentê contrataÇão ê obsêrvadas as condi.ÇÕês
pactuadas, os procedj.mentos e plazos para recêber o seu objeto
ca§o, à di-sposiÇõês dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

de adimplemento das obrigaÇóes
pelo ORC obedecerâo, conformê o

18.O.DO PÀGâIGNTO
18.1.o pagamento será rêalizado mêdiante processo regular e êm obselvânciâ às normas ê

procedlmenlos adotados pê1o ORC, da sêguinte mêneira: Para ocorrel no prazo de trinta dias'
contados do período dê adimpfêmento.
18.2.O desembolso máximo do perlodo, não será superior ao valor do rêspectivo adimplemênto, dê

acorclo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e semplê em conformidade com a

disponibilidade dê lecursos financêiros.
18.3,Nenhuft valor sêrá pago ao contratado ênquanto pendênte de liquidâção qualquer obrigaÇão
financeira que thê for imposta, êm virtude dê pênalidade ou j.nadimpfência, a qual poderá ser
compênsada com o pagamento pendênte, sêm que isso gerê dirêito a âcréscimo dê qualquer natuleza.
1g,4,Nos casos de eventuais atrasos de paqamênto nos termos destê instnmento, e desde que o

Contratado náo tenha concortido de afguma forma para o atlaso, será admitida a compensaÇáo

financeira, devida desde a data limitê fixada para o pagamento até a data corlêspondêntê ao

êfetivopagamentodaparcela.osencargosmoratóliosdêvidosêmrázàodoatrasonopagâmento
serão calculados com utilizaÇão da seguinte fórmulai EM = N x VP x Í, onde: EM: encarqos

moratórios; N : número de dias entrê a dâta prevista para o pagamento e a do efetivo pagamênto;

Vp = valor da parcela a ser paga; ê I = índice dê compensâÇão financêira, assim apulâdo: I =

(Tx + 1OO) + 365, sendo Tx = per:centual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou' na

sua falta, um novo índice adotádo pelo Govêrno Eederaf que o substitua' Na hiPótesê do referido
índicêestabêIecidÔparaacompensaçãofinancêiravênhâaserextintooudequalquerformanào
possa mâis ser utilizado, serã adotado, êm substituiÇão, o que vie! a 5er dêtêrminado pela

legislação êntão em vi-gof.

19. O.DO RE,À,JUSIIMENTO
19.1.os preÇos contratados são fixos e irreajustávêls no prazo de um ano'
19-2.Dentro do prazo dê vigência do contrato ê mêdiante solicitaÇáo do contratado' os preÇos

poderão sofrer ieajuste apói o interlegnÔ de um ano, na mêsma proporÇão da variaÇão verificada
no ÍpcÀ-IBGE acumu.Iado, tomando-se pár basê o mês de aprêsentaÇão da rêspectiva proposta,
exclusivamentê para as obrigaÇões initiadas e concluidas após a ocorrência da anual-idade '
19.3.Nos reajustes subsequelites ao primeiro, o interregno minimo de um ano sêrá contado a partir
dos êfêitos financeiros do ú1ti.mo reajuste'
19.4.No caso de atraso ou não divulgáÇão do índice dê reajustamento, o Contratantê pagará ao

Contrâtado a importância cêlculada pe1â ú1tima variaÇào conhecida' liquidandÔ a diferênÇa
correspondênte tão Iogo seja divulgàdo o indice definitivo' Fj'ca o Contratado obrigâdo a

up.""arrtu. Íflêmória dê cá1culà referente ao reajustamêoto de prêÇos do valor remanescêntê' sehpre

que êste ocorrer.
19.5.Nas afeiiÇões finâis, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamentê ' o dêfj'nitivo'
19.6.Caso o indice estabêlecido para rêaiustamento venhâ a sêr extinto ou de qualquêr forma nào

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇâo, o que vier a ser determinado pela

lêgis1âÇào então em vigor '
19.7.Na ausêncla dê previsão legaf quanto ao índicê substituto, ôs partes e1êgêráo novo indice
oficial, para reajustamento do freço do valor rêmanêscente, por meio de têrmo aditivo'
19.8-O rêajuste poderá ser reêlizado por apostilanento'

20.O.DÀS DTSPOSTÇõES GERÀrS
20.1.Não será dêvida aos proponentes pefa êfaboraÇão
ao cêrtamê, qualquêr tipo de indenizaÇáo.
20.2,Nênhumâ pessoa fisica, ainda que credenciada por
dê uma Licitantê.
20.3.4 presen
decorrente dê
i 1ega.I idade,
fundamêntâdo.

ê/ou apresêntaÇão de docunentaÇâo rêLativa

procurêÇâo teqa1, podêrá rêp !esêntar mais

te ficitaÇâo sonente podêrá vir a ser rêvogada por razões
fato sLlperveniente devidamênte comprovado, ou anulada no

de ofício ou pot provocaÇão de terceiros, mêdiante parecer

dê i-ntêres se
todo ou êm Pâr
êscrito e devi

ico
por
nte



2O.4.Caso as datas prêvistas pata a realizaÇão dos eventos da presênte lj.citaÇão sejam dêclaradâs
feriado ê não havendo ratificaÇào da convocação, ficam transfe!idos automaticamentê para o
primêiro dia úti.I subsequente, no mêsmo focal e hora anteriormêntê previstos.
20.5.o oRC por conveniência admj.nistrativa ou técnica, sê reserva no dlrêj.to de paralisar a
quafquer tempo a execuÇão da contratâÇão, cientificando devidamêntê o Contratado'
20.6.Decairá do dj-reito de impugnar perante o ORC nos termos do pnêsêntê instrlrmênto, aqlrê]e
que, tendo-o acê.itado sem objeÇão, vênha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irrêgufaridades que o viciaram hipótese eÍh que tal comunicâdo não terá êfêito dê recurso.
2O.7.Nos valores apresentados pêIos licitantês, já deverão estar incluídos os cLlstos com

aquisiÇão de matêrial, mâo-de-obra utilizada, impostos, encargos, frêtes e outros que vênham a
incidir sobrê os rêspectivos prêÇos.
2O.8.As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única ê êxclusivamente sujeitos a intêrpretaÇáo do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridadê superior do ORC, em qualquê! fasê da licitaÇâo, a promoÇão dê diligência
destinada a esôLareceir ou a complemêntâr a instruÇão do procêsso.
2A.9.Para dirimir controvérsias decorrêntes destê cêrtamê, êxcfuído qual-quer outro, o foro
competente é o da Comarca de llabaiana.

Moge iro PB de Março de 2021.

EI,AV CLEBSON JO
Pre oêiro oficiaL



ESIÀDO DÀ
PREEEIÍT'RÀ TIT'NICIPÀL DE I.'oGEIRO
codrsgÃo PER!áANENTE DE LrCrrÀÇÃO

ÀltExo r -

TERMO DE

PBIGÃO PRESENCIÀL N" OOO19,/2021

REFERÊNCIÀ _ ESPECI FÍCAÇÕES

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objêto desta licitaÇão: CONTRÀTÀÇÀO DE EMPRESA RÀMO

MEDICAMENTOS DE FARMÁCIÀ BÁSICÀ E INJETÁVEIS PARÃ A?ENDER ÀS DEMÂNDAS

DESTE MUNICÍ PIO.

2.0. JrrslrFtcàTn À
2.l.Considerando as nêcessidadês do oRc' tem o prêsênte têrmo a finalidadê
ê adequadamentê, os procêdimêntos necessários para viabitizar a contrataÇão
2.2.As caractelisticas e espêcificaÇóes do objeto orâ l-icitado são:
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5,0.!IioDELO DÀ PROPOSTÀ
5.1.É parte integrantê deste Termo de Refêrência o modelo dê proposta de prêÇos
podendo o licitante aprêsêntar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
dêvidamentê prêênchido, conformê faculta o instrumento convccatório - Anexo 01

_.*. _,,, ,ç9rP,_.
FR

UTÀIINÀ 50

ticipaÇão Exclusj.va ME/EPP

2.3.para o item com a indicaÇão riME" a participaÇão é exclusiva a Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, nos têrmos da legislação vigente.

. ognrceÇórs Do coNTRÀrÂDo

.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernêntes à 1êgislaÇão fi-scaI, civil,
butária e trabalhista, bem como por todas as dêspesas ê coÍnpromissos assumidos, a qualquer
ufo, perante seus fornecedores ou têrceilos êm ra2ão da êxecuÇão do objeto contratado'
.substituir, arcando com as despesas dêcorrentes, os materiais ou sêrviços qllê aplesentarem

a1têraÇões, deterloraÇões, imperfeiÇÔes ou quaisqlrer i r rêgrula ridadê s discrêpantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda quê constatados após o recêbimento e/ou pagamênto.

3.3.Nâo transfelir a outrem, no todo ou êm parte, o objêto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do conlratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrlrmentos hábeis, em compatibilidadê
com as obrigaÇõês assumidas, todas as condiçôês de habilitação e qualificação exigidas no

lespectivo pioaa"so licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sêmpre

que solicj-tado.
3.5.Enitir Nota Fiscal colrespondênte à sêdê ou fi1ial dê empresa que aprêsentou a documentaÇâo

na fasê de habilitaÇáo.
3.6.Bxecutar todas as ôbrigaÇôes assumj.das com observância a mêlhor Eécnica vigente, ênquadrando-
s€, rigorosamentê, dentro dos preceitos -Iegaj.s, nolmas e êspeci'ficâÇões técnicâs
correspondêntes .

..O.DO CRÍIÉRTO DE ÀCEITÀBI!,IDÀDE DE PAEÇOS

4.L.Havêndo proposta ou lance vencêdor com val.or pala o respêctivo itêm lelacionado acima, na

coluna código:
4.L.1.Con indicios que conduzam a r']ma prêsunÇáo refativa dê inêxêquibi l idade, pelo critério
definido no Art. 48, rr, da Lel A.666/93, êm taI situaÇáo, nào sendo possívê1 a imediatâ
confirmaÇão, poderá sêr dada ao ticitante â oportunidade dê demÔnstrar a sua exêquj'bi l idade,
sêndo-lhe facLlltado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovâr a viabilidadê dos pleÇos,
confolme parâmêtros do mesmo Àrt' 48, II, sob pêna de dêsconsideraÇão do itêm'
4.2.Sâ11ê;ta-se que tais ocorrências não dêsclassificam automaticamentê a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
4.3.os -Iances verbais serão efetuâdos em unidade monetária nacional.

correspondente,
desde quê sêj a

ta

ül

ôÀid--'
ÀMPOLÀ

ÀMPOLÀ

AIíPOLÀ
FRÀSCO



RENATÀ CR]STINA SILVEIRÀ NEVES VASCONCELOS
SECRETÁR]A



ÀNEXO 01 ÀO TERI'F DE REF.ERÉNCI,À - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO 19,/2 021

PROPOSTÀ

REF. : PREGÃO PRESEÀICIÀI

OBJETO: CONTRÃTÀÇÃO DE

INJETÁVEIS PARÀ ÀTENDER

PROPONENTE :

Prêzados Sênhorês,

Nos termos da L icitaÇão

. CODIGO DISCRIMIITIçàO
I ACEBROFILINÀ 25,I.IGI5ML

N" 00019/2021

EMPRESÀ RÂMO PÀRÀ EORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE

ÀS DEMÀNDÀS DA SECRETARÍA DE SÀÚDE DESTE MUNICÍPÍO.

em epigrafe, aprêsêntâmos proposta conforme abâixo:

ESTÂDO DA PÂRÀÍBÀ
PREFEIIT'RÀ I'II'NI CI PÀI DE I.IOGEIRO

COI'IISSÃO PERMâIIENTE DE LICITÀçÁO
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; rNJETÁVEL 5 úL' ro - Àoúlnirln r uc'7rqr''iorúçaô ill;einvÉr r vL

À.f{PoLA

ryrrq!À
I

11 :ÀGuA DESTILÀDÀ 1oML

I iÀs c/

E
- I rüsôí I 

"- -'

ÀMPOLÀ

CAPS

ERC / 6OML

À},ÍPOLÀ

COMP.12 ]ÀL_qPN_D,ê29,I- 190 -119.__ _ _. _
]ALBENDÀZOI SUSP ORÀI, 4OMG/ML13

14
15

ROXOL SUSP ORÀL ÀDU',TO 1500. l

1500'À.I4BROXOI SUSP ORÀL PED.

_,1!_ _. êyrI-ol+rNA,2-40MG4_0ML _
: 11 À.I'.10X1CrLINÀ 500MG

lqQi _. _. ,_.
30000:

12 00118 'À.r'ÍoxrcrrrNÀ susP 250MG/SMl-
19 ÀMPICI],INA 5OOMG CAPS

,20
2t

,- zz'-
ÀN]-ODIPINO 5 MG

ATENOLOL 25 MG

IPINO 10 MG , i COMP

: COMP

: COMP

10001

l-**.*]?,9-Q9:, .-.- -'I 12000

; 12 000r
23 ATENOLOL 5OMG , COMP r

-- '-.ãúPoi 
i' '

'.- i -, ,-- -,j.-i CÔMP '
1 FRÀS C/ ]

12000:
309:

5000;
600:

eoõ:
eo o'

800

,8 0 0-:-

...! o 9i.
1600'

18000

24

26

:28
_l2'7

AZITROMICINÀ SUSP OBÀL 4OMG/ML

iBENZILPENICILINA BENZÀTINA 1.2OO.OOOUI

.,.. :9E!,?.1LlElLlcI!rr!4, B,!Nq§r!!l .6j0.,9.0o,qr .

,ATROPINÀ O ,25IIG /ML
AZITROMICINA 5OOMG COMP

BULTÍBROMETO
.sóDrcA 6,6?
;ML

AM

4Y

15

ERÀSCO

COMP

POr,À

POl,À

,.. .?.9.. ..,,. ._PR9lt1P19 PE. :lIglERsL .sI.'Gl,Mr-. .,I 30 BRoMETo DE rpATRóprco o,2,MG/ML
] 31 IBROMOPRIDA 2ML-,-,-,,-t

DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONÀ

1OMG +

ERÀSCO i,..
gnalco -;
ÀMPOI-À l

32
+ 333 MG/ML SOLUÇÃO ORÃL 20]

33 BUTII,BROMETO DE ESCOPALÀI,IINA
DÍ PTRoNA sóDrcÀ 2 5oMG

: ,1{..,,. 35
:BUTII-BROMETO DE ESCOPOLÀMINA ÀUPOLÀ

ÀMPOIA
COMP

1500i
2500:BÚTI',BROMETO DE ESCOPO1,À}'INA+DIPIRONA

36 CÀPTOPRII COMP 25MG
3l : COMP

COMP

3 6000'
36001

38
CARVEDILOL 12 MG-'cíiveorói i r2s "úC'

.1.-.-

i_
l

tuo9'- --.-- ---'
3600
3 600: :

39
ao

.CÀRVERDÍLO', 25 MG

-c1+@{a!!291,1
_.çoM!.
..,coY!..

í.t

irilTíttrà3
FRÀSCO 8

1l80

l

'25



47 CEFAI-EXINÀ 25OMG/HL SUSP. ORÃL

cE_FAr.EXrN-À 5!0
iCEFTRIÀXONÀ 1G

úd'

ERS C/
60M

CÀPS :

Àt,rPOLÀ l

COMP :

TUBO :

ERi
AI,íPOLÀ l

_cq1!..
COMP

1600.

::.ôi.,---
999. ,,
199.._,..

1000:

100 0.

43

20000'

44 .CETOCONAZOI,2OOMG

45 CETOCONÀZOI CRE,I''E 2 s 399.....-
) 46 :CETOCONAZOT XÀMPU (100ML)

.

47
nB

:.q1 .

_-cr,9LrP!419 P!,lll] olàRoNÀ 200M_G_ 
-

;CLORID FÀTO DE A.I4I

53 CT,oRIDRATO DE DOBUTÀUrNÀ 12,5 I'IG/ML

CETOPROFENO lOOMG

CIMETIDTNÀ 2OOMG

PROFLOXACINO 5OOMG

50 croiErô bE sdôro

54
55

56
51
58

-0,1,*- -- 
. .,

ODARONÀ 15OMG/ML

]DEXÀI,IETÀSONA O, 1}'G /MI-

,:iPEx-êl_{,_Er4s-9]!-A 2§ 1 M\,. -
]DEXÀMETÀSONA 4I'lG,/MI,
.DEXÀUETASONÀ CREl,lE

--'ocxcúnreriinrr{ir'rÁ o,'qúczúí
:DEXCIORFENIRA},'INA 2MG

.DICLOEENACO POTASSICO 5OMG

líi c roiirucô potá§§r c<i 
-i 

sr4c z ír'ÍL
.DlCLOFENACO POTASSICO 75MG/M],
orclorct:lco sóDrco 5 oI,lG

orclogenncó soor'cb zsuc/ur

iENÀLÀ

lENoxA

8000
49 :CI 10000'

ÀHPOLÀ
LA
P

COMP

ERÀSCO

200
204

-- 
--- 1-

1000:
200i

:CIORIDRÀTO DE ETILEERINÀ 1OMG/M],
colÃceNese i CLoRÂNÉENrcoL o,6ur .
.POMADA 30 G

.COMPLEXO B

corap'r,eio À' -
'. õouiiÉxo s ieaoÉe

1001

io rqc I 400

I ÀIrPoLA l 2000
coMP i 19,9.00t ..,_._
FR 

' 
4 0Ol

12 00' 59

51

20001

?000.
{,q9,
18 9.91

5000
30q:

-, 40000, 
_

600.

62
63

Jes -- ;íiõLoi.sNÁco írÉtilauôr.riô ro raczc
66

, .ç.1.

i 68
6g

00'
00
00.70

. 11 .DIMETICONÀ 4OMG

:DÍPIRONA GOTÀS

]ENÀI,APRI L ]OMG
T1 PRIL 2OMG

00

__1,2_,___, -;9_rM_E:-1.*)Il 7_5^_r9/T}-qysry§1.9...9,8âli 1g..,Y_L_; ........,.._
13 DIPIRONÀ 5OOMG

: 14
i'rs '
' 16"

DIPIRONÀ sOOMG/ML

iERASCO
] COMP.
: Àt4POt-À

.-4!S-S-S: ,
2500

2500

3000: i

14000
14 000;

0:

150 0

100:

FRÂSCO:
c9!! 

-...
COMP

r8
19

PARINÀ A AOMG/ML

ESPIRONOLÀCTONÀ 25MG

À},íPOLA

COMP

50

-8,0
81
82

]FLEET_ENEMA 13OMI' 'plúcouazo:- 
r souc

'FosFATo soDrco oe ineoNràoLoNl :r.rczMr
.FUROSEMTDA

- ruàôseúroe aouc'-- 
cirsei{cr-Auroa sMc

AMPOLA

COMP

ERASCO:
1500
1óoo

83 .AHP,OLÀ
COMP- 
cõúp

180001
1sõõ ol

:-^*" 2000
84

, 85
À.tíPoLA :

coyB-,,:..
AMPO',À ]

Àr4POl,À i

ERÀSCO:

COMP

FRÂSCO

o

-- iôôd --*--* 
+Ogooi ,,,.,..

-,,, 5q.-0-_ 
-..

800'- sdõl -

86
8l

.GL ICOSE 503 1OML

:H r DROCLOROT,TAZ rDA ?.1 M_G--...

:I1I DROCORTI SONÀ lOOMG/M.L
lionocoirr úrn soor.rczi,rr,-ãionóxroo lã aiul,rturo -eô

ORÀL 1OO HL
BUPROFENO 3OOMG

q8.
89

lll: zúr, UÇsoL90

t -11,
).. 92_

93

II

-:TI

oÃ

15000
BUPROEENO 5OMG/MTJ

AUPROEENO 6OOMG

)94
-'6'--. 96

'LIDOCAINÀ 10* SPRÀY 50 ML

:-róoúilra z? órr -
:IVER},ÍECTINA 6 MG

14 00:
20000:

4000
100,

1000
97 2I S/ VASO CONSTRICTOR

iBISNÀGÀ
] A.MPOLA s00

98

,LI
.LORATADINÀ lOMG-iorüi:eon'rÀ- rúóuúa- --

couP : 2 000
9

.LOSARTANA POTÁssrcÀ 5oMG

ERÂSCO i

coúP ;
.*...10001........._._... . --...

50000
200

30

100

J9.1..-..--..
7A2

BENDAZOL lOOMG COMP

FR
COIr1P 400' 103

: 1ô4j 
1-05

BENDAZOL 2OMGIML SUSP OAÀL
TEOR}4TNÀ 5 O O!,ÍG

TEORMINÀ 85OMG

}.,!ETILDOPÀ 2 5OMG

_-jllETOCr-ORP,RÂr..l r DA,-1 0MG,.-
-:úaroc*i,oaiÍreú 

r oÀ- a-ruc /1.r-r,, 1co-14p.1
]'ÍETRONI DAZOL SUP 4OMG/ML'uernolrrpezor roor.rczc cgbve vÀc.

COMP

COI''P

500
10000
12000,

ío o:
soriq
1? 0,9j.

10 00
eôo

1.9-q,,

74',7

,IíET]LDOPÀ 
5OOMG

METOCLOPRAMI DA IOMG 2ML

COMP ;

ÀMPOLÂ :

COMP i

ERÂSCO:
ERÀSCO:
BISN :

c,/50G, :.

108
109
110
111

1t2 I.íETRONIDÀZOL 25OMG COMP 50 00

À.tÍPoLÀ
er sr.taca

À[4POLÀ



113

114

115 NlFEDIPINO 1OMG

${IcoNÀzOL 2* CREME VAG

-Nilôúiciiiíl ÀÀóirúcrNÁ'-s-i áso-ie f ííré'
]POMÂDA 10 G

BISN

9/99.c..
Bts

800,

2500

3ooo, .-.i ... -... *....-- ..,:3000
15000

coMP l

116
: iii-
, 118 IMESULIDA GTS

99M1,, .r.--
COMP i

ERÀsco I

FRS :

NIEEDIPINO 2OMG

NIMESULIDÀ 10 OMG

,E

600
Íà*. 119 ]NISTÀTINÀ lOO.OOO UIIML SUSP ENSÃo oRÀL 50.

;-*.*-...,, .IÍ.1,.- .-, .,.. I2O NISTATINÀ 25.OOO UÍlG CREME VÀGINAL 60 G.
lzi Noniróxairlr'o

I ..çl_10t!,!,.. BISN

. l...êlíP9I1â.
] AIIIPOLÀ

L200

t22
ú1

óLEo MTNEB,IL 1o0ML

io}.rEPRÀZOL 2 01.íG

-1?1- -.:9!EPRAZOL INJETAVEL

.1q,9:
s0 00 0:

100
3000

- 1!0,
15000

COMP 5000
ERÀSCO--cÁÊs 'I '

s0 0.

2000' :125
126
127

i 131 ]PREDNISONÀ 2OMG

gNDÀN_S-ENT_RO,NA.2MGlMr, _
jolrrgcrNÀ 500MG 1ML 5.u.r
PÀRÀCETÂ.I,ÍOIJ 2 O OMG,/ML

ÃMP9L1 j,
RÀSCO

. 7?B iPÀRÀCETÂI.{OL 500MG

. 729 PARÀCETÀI.íOL 7 5OMG

130 PERMETRINA 5OMC/ML

..... .....t _,qollP, COMP

iFRÀSCO
, cóup 

--

: co-y" ,
I COI{P

21qo q:..

600 0

132 PrqP]lI s!l!ô,
PROMETÀZ1NÀ

uq - .- -.,.
25MG

+'

5000
25000

134 PROMETAZINÀ25MG/M],
135 PROPBÀNOLOL 4OMG

:. 1!!!.o!.4.
: COI4P
.ENVELOPE

j-- ''- -ioôàl '-
i 2 4 0001

i 1ooo.. 136 sAIs PÀFÀ REIDBÀTAÇÃo oBÂL (Nacf ],5G
Gticose 20G + citrato Na 2,9G + KCl 1,5G)

' r31
138 'SINVÀSTATINA 2OMG

139 S]NVASTATlNA 4OMG

SECNIDÀZOL lG COMP

' coMP
COMP.

ERÀSCO

EFÀSCO

FRÀSCO i

30000.
15o o-ci-

15 00

I

: 200
3000
4000:

140
141

o.-,"..991,qE49- DE C',ORETO DE S DIO (NASAL)

SORO EIS IOLOG rco 0,99 100 ML

142 SORO EISIOL rco 0,9t 500 ML

143 SORO GLICOSÀDO 5E 5OOML : FFÀSCO

-.":iil,!!19à
: CqMP
: AMPoLÀ

. 2?-oll

240,

eqel
50000

-. noq
12 00'

FR
úpôrÀ

dê

3000
300

60001
"---.-..-a--- -- --- i

: 144 soRo RINGER LÀCTÀTO 5001,!L l

145 SUI,EÀDIAZINA DE PRATÀ 1T (CREME) 3Oq ]

146 SULEÀ.},ÍETOXÀZO],+TRIMETOPRIMÀ 4OO+

surrafo'óe iraõlt§io' log

,_ :s,ul,làr:o, q! s.ll,!tlrtY:o1,-,? 
f -lMG./! {.1:

SULEÀTO EERROSO 4OMG

SOMG

141
148 99ERÀS

t49
150 SULEATo EERROSO sMG/ML

r 151
l" tsi

TENOXICÀI'4 4 OMG/ML- lieíniíÀlrlre- -

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R5

CNPJ

COMP

..: 3rtp"l i .. -. :00,'.

PRÀZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Itêm 18. O:

VALIDADE DA PROPOSTÀ - Itêm B.O

de

Responsávêf



POLHÀ O1l02

ESIÀDO DÀ PÀRÀTBÀ
PREFEITITnÀ MIrtfÍCIPÀI. DE TOGEIRO

co,ÍIgsÃo PERr'rÀlrENrE DE LICrrÀêO

ÀlrBr(o tt - PREGão PRESB!ÍCIAL No OOO19,/2021

MODELOS DE DECLÀRÀÇÔES

REE.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO19,/2021
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1 0 - DECLARÀÇÃO de cumpri-rnento do disposto no Àrt. 70, Inciso xxxIII, da CF
da Lêi 8.666l93.

Ãrt.27, Inciso

2.0 - DECLARÀÇÃO de superveniência de fêto impeditivo no quê diz lespeito ê participaÇão na

Conforme exigência contida na LeL 8.666/93, Art. 32, 52o, o proponentê acima qualificado, declara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no quê diz rêspei.to à hâbi.litaÇão/participaÇão
na prêsênte licitaÇão, não se êncontrando em concordata ou estado fafimentar, estando ciêntê da
obrigatoriedade de informêr ocorrências posteriores. RessaIta, ainda, náo estar sofrêndo
penalidade de declar:açào dê idonêidade no ânici to da administraçào Pederal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal, arcando civil e criminafmênte pela prêsente afirmaÇão.

3.0 - DECLÀRÀÇÀO de submeter-se a todas âs cláusulas ê condiÇões do corrêspondentê instrunênto
convocatório.

o proponentê acima qual-ificado, sob penas da Lei ê êm acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXXIII da ConstituiÇáo Fedêrat, Lei 9.854, de 2? de outubro dê 1999, declara não possuir êm sêu
quadro de pêssoa-I, funcionários menores dê dezoito anos em trabal-ho noturno, insalubrê oL1

pêrigoso ê nêm menorês dê dezesseis anos, êm qualquer trabatho; podêndo existir mênores de
quatorze anos na condiÇáo dê aprêndlz na forma da legislaÇão vigênte.

O proponêntê ac aIna qual-ificado declara ter conhecimento e
respectlvo instnrmento convocâtório ê submeter-se âs condiÇóes

Local e Data.

aceital todas as cláusL11as do
nelê êstipuladas.

NOME,/AS S TNÀTURÂ,/CÀRGO
Representante fegaf do proponente

OBSERVAÇÃO:
ÀS DECI.ÀRÀÇÔES DEVERÃO SER ELÀBORÀDÀS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUÀNDO FOR O CASO.

§ §



FOLHA 02 / 02

REF.: PREGÃO PRÉSENCIAL N' OO019/2021
PREFEITURÂ MUNICTPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0

Local ê Data

DECLARÀÇÃO dê el.aboraÇão independente de proposta

(identlficaÇão completa do rêpresêntante do licitante), como represêntante devidamênte
constituido de (j-dentificaÇáo completa do licitantê ou do consórcio), doravante denominado
(l-icitantê/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Prêsencial no

OOOI,/2021, decl.ara, Sob as pênas da lei, em êspêciaf o arL. 299 do Código Penal Brasilêiro,
que :

a) a proposta apresentade para participar do Plegão Presencial t\" 0OOI9/2021 fôi elaborada de
maneira independente pêIo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
dirêta o indiretamente, informâdo, discutido ou recebido dê qualquêr outro participaote potencia-I
ou dê fato do Preqão Presênciaf n" 00A\9/2021, por quafquer Íneio ou por qualquer pessoa;

b) a intenÇâo de aplêsêntar a propostâ elaborâda para participar do Pregáo Prêsêncial
OOO79/2021 não foi informada, discutida ou recebida de quafquer outro participante potênci.a1
de fato do Pregão Presencial n" AAOIq/2021, por quafquei mêio ou por qualquer pêssoa;

ou

c) qLle não tentou, por qualquer meio ou por quâIquêr Pessoa, influir na decisão
outro participantê potencial ou de fato do Pregão Plesência1 n' 00019/2021 quanto
ou nâo da referida licitação;

de quaLquer
a participar

d) que o contêúdo da proposta apresentada
não sêrá, no todo ou êm parte, dirêta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeto da referida l-icitaÇáo;

para participar do Pregão Presencial D" 00079/2021
indiretamênte, comunicado ou discutido com qualquer
Prêgão Presêncial Í\' 00019/2021 antes da adjudicaÇão

e) que o conteúdo da proposta âpresêntada para participaÇão do Pregão Presencial n" ooo19/2021
não foi, no todo ou em partê, dil:eta ou indiretamêntê, dj-scutido ou rêcebido de qualquer
integrantê da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficiaf das propostas; e

f) que está plenamente ciênte do têor e da extensão desta decfaraÇáo e que dêtém plenos poderes
e informaÇões para fi rmá- ]a.

NOME/ASS INATIRÀ/CARGO
Reprêsentante legal do propônênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ELABORÀDÀS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICÍTANTE, QUÀNDO FOR O CASO



ESTÀDO DÀ
PREFEITT'RÀ MI'}IICIPÀI DE }'OGBIRO

CO'TSSÀO PERMâNENÍE DE LICITÀÇÀO

ÀIfEXO rrr - PRECãO PRESENCÍ.A! Nô OOO19/2021

MODELOS DÀ DECLAXÀÇÃO DE REGULÀRIDÀDE . HÀBILITÃÇÁO

REF.: PREGÃO PRESENCIÀL Nô OOO19,/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGETRO

PROPONENTE
CNPJ

NOME /ASSINATURÃ/CAXGO
Representante 1ega1 do proponente

OBSERVAÇÃO:
A DECLÀRÀÇÃO DEVERÁ SER EIÀBORÀDÀ EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICÍTANTE, QUANDO EOR O CÀSO.

1.0 - DECLARÀÇÃO DE REGULARIDADE para habilitaÇão previsto no Art. 4", Inciso vÍI, dâ Lêi
1,0.520 /02 .

Local e Data

O proponente acima qualificado, declara, êm conformidade com o disposto no Àrt. 4ó, Inciso VII,
da Lêi 10.520,/02, que está apto a cump!ir plenamênte todos os requisitos dê habilitaÇão êxi-gidos
no respectivo instnrmênto convocatório quê rege o certame acima indicado.

íf



ESTÀDO DÀ
PAEFEÍTT'BÀ TII'NICIPÀI DE I'IOGEIRO

Co!figSÃO PERMâNENÍE DE LICITÀÇ.ãO

ÀNEXO rv - PRECÀO

MINUTA DO CONTRÀTO

COIIIRÀIO No: ..../

PRESENCTAT N" 00019/2021

-cPt

por .... residente e domiciliado na ....
CPE n" , Carteirâ dê Idêntidade
as partes contratantes assinar o presentê
seguintes:

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÂM A PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE

MOGEIRO E ., PA.RÀ FORNECIMENTO CONPORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NÀ FORI"ÍÀ ÀBÀIXO:

PeIo presênte instrumênto de contrato, dê um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Plesidente Joâo Pessoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, nêstê ato
representada pelo Prefêito Àntonj-o José Ferreira, Brasilêiro, Casado, Empresario, resj-dentê e
domiciliado na Sitio Pintado dê Cimê, 138 - Area Rural - Mogêiro - PB, CPF n' 840.199.644-91,
Carteira de Ídentidade n" 3360118 SSPPA, doravantê simplesmente CONTRÃTANTE, e do outro fado

' . ., CNPJ n" neste ato representado

Do ...., doravante simplesmente
contrato, o qual se rêgêrá Pefas

CIÀUSIII.À PRIIGTRÀ - DOS EONDI}IENTOS :

Este contrato decorle da licitaÇão modâIldade Pregão Prêsênciaf n" 00019,/2021, processâdâ nos
termos da Lei Eêderaf n' 10,520, de 1? de Julho dê 2002 e subs idiârianente a Lêi Federal no
8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lêi Complementar no 123, de 14 de DêzêÍülo de 2006; Decreto
Municipal n' 016, de 10 dê Novembro de 2006; e legislaÇáo pêrtinente, considêradas as a1têlaÇôes
postêriorês das rêferidas normas.

cúUgT,I.A SEGI,ITDÀ - DO OB,JETO:
o presente contrato tem por objeto: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA RÀMO PARÀ EORNECIMENTO DE MEDICA.I.'IENTOS

DE FÀRMÁCIA BÁSICÀ E INJETÁVEIS PÀBÀ ATENDER AS DEMÀNDAS DA SECRETARIÀ DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

O fornecimento devêrá ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇóês expressas neste
instrumento, proposta aprêsentada, especificaÇõês técnicas coÍrespondentes, processo dê
ficitaÇão modalidadê Prêgáo PresênciaI n" 00019/2021 ê instruÇõês do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantês do presente contrato, j-ndependentê de transcriÇão; e
sêrá rêalizado na forma parcelada,

c io8T,I,À ITRCEIRÀ - Do .\TÀIoR E PREçOS:
O valor totâl deste contrato, a basê do preÇo proposto, é dê R$

cuiusurÀ QuÀRTÀ - Do nEÀ,JUgtÀuENÍo:
Os preços contratados são fixos ê irreajustávêis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do contratado, os preÇos podêrão
sofrer rêajustê após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇáo verificada no IPCÀ-
IBGE acumulâdo, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivamênte
para as obrigaÇõês iniciadas e concluídas após a ocorrêncj.a da anualidâdê'
Nos reâjustês subsêquentes ao primêiro, o interregno mínimo dê um ano será contado a partir dos
êfêitos financeiros do úftimo .eajuste.
No caso dê atraso ou não divulgaÇão do lndice de reajustâmênto, o Contratante Pâgará ao Contratado
a importáncia calculada pela última variaÇão conhecida, fiquidando a diferença corlespondente
tão Iogo seja divLllgado o indicê definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar mêmória de
cá1cuIo rêfêrentê âo r:eajustamento de prêços do valor rêmanêscente, semplê que este ocolrêr.
Nas aferiÇôes finais, o indicê utilizado para reajuste será, obriqatoli.amente, o dêfinitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamênto vênha a ser êxtinto ou de quê.Iquêr forma não possa
mais ser utifizado, será adotado, em substituiÇào, o que viêr a ser determinado pêIa legislação
então em vigor.
Na ausência de previsão 1ega1 quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo indicê
oficIal, para rêajustamento do preÇo do valor remanêscentê, por meio de têrmo aditivo.
o reajustê poderá sei realizado por âpostilamento.

CIáUguI,À QUINTà - DÀ DOTAÇÀO:
Às dêspêsas corrêráo por cont.a da sêguintê dotaÇão, constânte do orÇamento vigente:

CONTRÀTADO, decidi ram
cfáusulas e condiÇões

,§
{.,i}

,,i.



Recursos Próprios do Municipio de llogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 O2.O4O SEC MUNÍCIPAL DE SÀÚDE

02o4a.7a.722.A004.2920 }4ÃNUTENÇÃO DAS ATTVTDADES SECRETARIAS DE SÀÚDE 02040.10.301.1012.2014
MÀNUT DÃS ÀTIV ÀTENÇÃO BÀS]CÀ Ã SAUDE - PÀB EIXO 02040.10.301,.IOL2.2022 M'\NUT DAS ÀTIVIDADES DA

ASSlSTENClA EARMÀCEUTICA O2O4O.1O.3O1.2OO?.2042 MÀNUT DAS ATÍVÍDADES DO FUNDO MUN]CÍPAL DE SAÚDE

3.3.90.32.00.00 001 MÃTER]ÀL DE DTSTRTBUTÇÃO GRATúITA 02040.10.302.1013.2031 MÀNUT. ATrV. HOSP

B MÀTERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA A204O.1A.3O2.1013.2946 TETO MUNIC MEDIA E ALI|A COMP. A.I',,B HOSP

- MAC 3.3.90.30.00.00 214 MÀTERTAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 211 MATERIÀL DE CONSUMO

CIÁI'SuI,À gExIÀ - DO PÀGAMENTO:
O pagamento será efêtuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regulal, da sêguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta diâs, contâdos do periodo dê adimp.Iemento.

crÁusuLÀ sÉTnÂ - Do pRÀzo E DÀ vrcÊNcrÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hipótesês prêvistas no Art. 5?; S 1', da Leí 8.666/93,
da êmissáo do Pedido de Compra:
a - Entrêqâ: Imedlata.
A vigência do presente contrato será detêrminada: até
considerada da data de sua assinatura.

que admitê prorrogaÇão nâs condlÇões ê
está abaixo indicado e será considerado

CIÁUSULÀ OtÍÀ\'À - DAS OBRTGÀçõES DO CON.TRÀTÀNTE:
a - Efêtuar o pagamento rêlativo ao fornecimento efetivamente lêalizado, de acordo com as
respêctivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornêcimênto côntratado;
c - Notificar o Contrâtado sobre qualquer irr:êgularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, êxercêndo a mais ampla e compl-eta fiscalizaÇáo, o que não eximê o Contratado dê suas
responsabilidades contratuais e 1êgai s;
d - Dêsignar reprêsentantes com âtribuiÇões de Gestor e Eiscaf deste contrato, nos têlmos da
norma vigentê, espêcialmente para acompanhar e fiscalizâr â sua execuÇão, rêspectivamênte,
peramitida a contrataÇão dê têrcêiros para assistência e subsidio de informaÇõês pertinentes a
essas atribuiÇõês.

ctáusuLÀ NoNA - DÀs oBRrcÀçóEg Do coNtRÀTÀDo:
a - Executar devidamente o fornêcimênto descrito nâ Cfáusufa corrêspondênte do p-resênte conErato,
dêntto dos mêlhores parámetros de qualidade estôbelecidos para ô ramo dê atividadê rêlacionâdâ
ao objeto contlatual, com observância aos prazos estipulados;
b Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernêntês à fegislaÇâo fiscal, civiL,
tributária ê trabalhista, bem como por todas as dêspêsas e compromissos assumidos, a qualquer
tituto, pêrante sêL1s fornecedores ou tercêlros em !azão da exêcuÇáo do objeto contratado;
c - Manter preposto capâcitado e idônêo, aceito pê1o Contratantê, quando da êxêcuÇão do contrato,
que o represen!ê intêgralmênte em todÔs os seus atosi
d - Pêrmitir e facj.litar a fiscalizaÇão do Contratante dêvêndo plêstar os informes e

êscIêrêcimentos soI icitados;
ê - Será responsável pelos danos causados dirêtamênte aô Contratante ou a terceiros, decollentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não êxcfuindo ou rêduzindo êssa responsabil idadê
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelô órgão interêssado;
f - Não cedêr, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto dêste instrumento, sem

o conhecimento ê a dêvida autorizaÇáo expressa do Contratantei
g -. Manter, durante a vigência do contrato, en compatibifldade com as obrigações assr.rmidas,
todas as condiÇões dê habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licj.tatório,
apresentando ao Contratantê os documentos nêcêssários, semprê que solicitado.

cu(UsulÀ DÉCI!,A - DÀ ÀTTERÀçÃo E RESCTSÃO:
Estê contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmêntê pelo Contratante
ou por acordo entrê as partês, nos casos prêvistos no Àrt. 65 e sêrá rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. 1'l , '78 e 79, todos da Lêi 8.666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiÇôes contratuais, os acréscimos ou
suprêssões que se fizerem nas compras, até o rêspectivo fimite fixado no Art. 65, S 1" da Lej.
8.666/93. Nênhum acréscimo ou supressão poderá excedêr o lim.itê êstabelecido, safvo âs srlpressÕes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

cuíusutÂ DÉcna PRIIETRÀ - Do RtcEBrMENto:
Executado o presente contrato ê obsêrvadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇÕes pactuadas,
os procêdimentos e prazos para rêcêber o seu objêto pelo Contratante obêdêcerão, conforme o
caso, às disposiÇõês dos Àrts. 13 a'76, da Lêi 8.666,/93.

cU(USuI.À DÉCIT,IÀ SEGUTDÀ - DÀS PET{ÀUDÀDES :

À rêcusa injusta em dej.xar de cumprit as obrigaçóês assumidas e preceitos legais, sujej.tará o

Conttatado, garantida a prévia defesâ, às sêguintes pênalidades prêvistas nos Arts. 86 ê 87, da
Lei 8.666/931 a - advêrtência; b - multa de mora de 0,52 \zera vírgulâ cinco por cento) apficada
sobre o valor do contrato por dia de atraso nâ êntrega, no inicio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - multa dê 1Og (dêz por cento) sobre o valor contratado pefa inêxecuÇão total Ôu

o finaf do exercício finânceiro de 2021,

âneamente, qualquêr das penalidades cabíveis fundamênparcial do contrato; d - simult
Lêi 8.666/93 e na Lei 74.520/02.

ct iíusurÀ DÉcD{À TBRCETRÀ - DÀ coMPEtrsÀçÃo FrNÀNCEIRÀ

sna



No5 casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde quê o Contratado
nâo tenha concorrido dê âlguma forma para o atraso, será adnitida a compênsaÇão financeira,
devidâ dêsdê a data limite fixada para o pagamento até â data corrêspondente ao efetivo pagamento
dâ parcela. Os encargos moratórios dêvidos em razão do atraso no pagamênto serão calculados com
uti.IizaÇão da sêguintê fórmuIa: EM = N x VP, I, ondê: EM: encarqos moratórios; N: número de
dias êntrê a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamênto; VP : valor da parcê]a a
ser paga; e I = iodice de conpênsação financeila, asslm apurado: I: (Tx + 100) + 365, sendo Tx
= percentual do IPCA-IBGE acumulado Âos úttimos dozê mêsês ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótesê do rêferido indice estabêlecido para
a compensaÇâo finâncêira venha â sêr extinto ou de qua.lquer folma náo possa mais sêr utilizado,
sêrá adotado, em substituiçào, o que vier a ser deterrninado pe1â lêgislação então em vigor.

crÁrsu,À DúcnG, euÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questóes decorrentes deste contrato, as partês êIêgem o Foro da Comarca de
Itabâiana .

E, por êstarem de pLeno acordo, foj- lavrado o
assinado pelas partes ê por duas têstêmunhas.

TESTEMUNHÀS

presente contrato em 02(duas) vias, o qual vaa

Mogeilo - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

PELO CONTRATÀDO




