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doravante

denoinado aiuplesuente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que
fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 11:00 horas
do dia 04 de Maio de 202L rto endereço acima indicado, licitaçâo na modalidade Pregão Presencial
n" 00026/2021, tipo menor preço, e sob o regime de tarefa; tudo de acordo com este instrumento
e em observância a Decreto Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente,
consideradas as alteraÇôes posteriores das referidas normas; conforme os critérios e
procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PAR,A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO
MEDICO HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

1.0.DO

DE PEÇAS PARA OS

EQUIPAI,ÍENTOS

OBJETO

l.1.Constitui objeto da presente licitação:

coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO OS PEÇAS PARA OS EQUIPAD{ENTOS MEDICO HOSPITALARES DA SECRETARIA DE
SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
1.2.4s especificações do objeto ora licitado, encontram-se ' devidamente detalhadas no

correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.4 contrataÇâo acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda especlfica -

CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS
EOUIPA},ÍENTOS MEDICO HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
CONS1dCTAdA OPOTIUNA
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-,
e imprescindlvel, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4.Sa1ienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposiÇões
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n" !23/2006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situaçÕes prevj-stas nos incisos II e fII, do Art. 49, do mesmo diploma
Iega1. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simpllficado previsto
nos demais Artigos do Capltulo V, SeÇão I, da Lei no. 123/06.
2.O.DO r.OCÀL E DÀTÀ E DÀ

TMPUGDTAçÃO

DO EDrrÀ!

2.L.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitaÇão, deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 11:00 horas do
dia 04 de Maio de 202L, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo IocaI,
data e horário será reaLizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes.
2.2.Ínformações ou esclarecimentos sobre esta licitaÇão, serâo prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail: licitacaomogeiroOuol.com.br.
2.3.Qua1quer pessoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste certame, se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebj.mento das propostas.
2.4.Caberâ ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato
convocatórj.o e seus anexos, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
considerado da data em que foi devidamente recebÍdo o pedido.
2.5.4 respectiva petiÇão será apresentada da seguinte forma:
tê no
2.S.L.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusi
seguinte endereço: Av. Presidente .Ioão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
3.O.DO!I

ET.EMEnEOS DÀ8,À LrCrEÀçÃO

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

3.1 .I.AI{EXO I - TERMO DE RETERÊNCIA - ESPECIEICAÇÕES,
3.1 .2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1 .3.Ar{EXO rrr - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGULARTDADE - HABTLTTAÇÃO,
3.1 .4.AI{EXO IV - MINUTA DO CONTRATO.
3.2 .A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma:
3.2 .1..Iunto ao Pregoeiro: gratuitamentei e
3.2 . 2 . PeLos sites : urlrw. mogeiro. pb. gov. br,/licitacoes ; www. tce. pb. gov. br
4. O.DO SUPORTE I.EGÀI.

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Decreto Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006i e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas not:rnas; que ficam
fazendo partes integrantes deste instrumento, independente de transcriÇão.

v

5.0.DO PRAZO E DOIÀçÃO
5.1.o prazo máximo para a execução do objeto ora lÍcitado, conforme suas caracterlsticas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:
Inlcio: Imediato;
Conclusão: ? (sete) meses.
5.2,O serviço será executado de acordo com as especificaÇões definidas no correspondente Termo
de Referência1, anexo a este instrumento.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício
financeiro de 202L, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado nos termos do
Art. 57, da Lei 8.666/93.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.040 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
02040.L0.L22.0004.2920 MANUTENÇÃO DAS ATTVTDADES DA SECRETARTA DE SAÚDE 3.3.90.39.00.00 001
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA.JURIDICA O2O4O.10.3O1,LOLZ.2014 MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A
SAUDE-PAB FIXO O2O4O.10.3O1.LOL2.2037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
O2O4O.10.3O1.2OO'1.2042 MANUT DAS ATIVIDADES DO EUNDO MT'NICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 zIL
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 02040.10.302.1013.2031 MANUT. ATTV. HOSP. E MATERN. MARIA
HERMINIA SILVEIRA 02040.10.302.1013.2943 I.{ANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DO CEO 02040.10.302.L0L3,2945
MANUTENÇÃO DAS ATTVTDADES DO SAMU 02040.10.302.1013.2946 TETO MUNIC MEDrA COMP. Ar'{B HOSP - MAC
3.3. 90.39.00 .00 214 oUTROS SERV. DE TERC. PESSOA .]URTDTCA
6. O.DÀS COTIDIçõES DE PÀRTICIPÀçÂO

6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverâo entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos reguisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A partÍcipaçáo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislaÇão vigente.
5.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no paÍs, nem aqueles gue tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensâo
do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de PreÇos e Documentação via
postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-Ios em tempo háb1l ao endereço constante
do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Elaviano Clebson Araújo. Não sendo
rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e
o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participaÇâo no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o Licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcio.
?.0.DÀ REPRESETITÀÇÃO E DO CREDENCIÀTíENEO
7.1.O Licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento
licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbaÍs. Cada licitante
credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame
na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituldo posteriormente por outro devidamente
credenciado.
'l.2.Paxa o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
't.2.L.Tratando-se do representante lega1: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
'?.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar
atos
declaraÇões, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os
a,
pertinentes ao certamei acompanhada do correspondente instrumento de constituição da
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de
seja particular doraerá eer reeontrecida a fir:ua em cartório do reapcctivo eigmatário.
icial
7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documen
que contenha foto.

?.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do lnlcio da sessão pública original, por gualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
?.4.4 não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedlrá a participação ativa do representante do licitante no presente certame.
Esta ocorrência não inabiLitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a
manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários
à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão púbIica, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
em

documentação:

?.5.1.Declaraçâo de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme

modelo - Anexo fII, e
7.5.3.ComprovaÇão de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3o da Leí 123/06, se for o
caso, sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
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tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Ta1
comprovação poderá ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos seguintes documentos, a
critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede
do Licitante ou eguivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração
ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovação do enquadramento na forma da
legislaçâo vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá,
durante o prêsente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME
ou EPP, previstos na Lei 123/06l.
7.5.3.1-.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, §3", da Lei 8.666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou
empresa de pequeno porte.

7.6.Quando

os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a
itens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope

documentação rel.acionada nos
Proposta de Preços.

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS
8.1.4 proposta deverá ser apresentada em 0L(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicaçÕes no anverso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
pRoposrA DE pREÇos pREGÃo PRESENCTAL

-

N".

00026/202L

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE

PROPOSTÀ DE PREÇOS

deverá conter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus
elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu
representante Iega1, contendo no correspondente item cotado: discriminação e outras
caracterlsticas se necessário, guantidade e vafores unitário e total expressos em algarismos.
8.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicação
em contrário está sujeita a correção observando-se os seguintes critérios:
8.3.1.Fa1ta de dlgitos: serão acrescidos zerosi
8.3.2.Excesso de dlgitos: sendo o primeiro dlgito excedente menor que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais itens
excedentes suprimidos.
8.4.4 Proposta deverá ser redigida em 1íngua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternati.vas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última
datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos,
dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que nâo poderá
ser inferior a 50 dias, e outras informaçôes e observaÇões pertinentes que o licitante julgar
necessárias.
8.5.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicaçâo
do preço unitário pela guantidade, o preÇo unitário prevalecerá.
8.6.Fica estabeLecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valor.
8.7.No caso de alteraÇão necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrente exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
8.8.4 não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condiÇôes de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposiÇões do
s
ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta.
sde
8.9.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo
que esteja devidamente preenchido.
s
8.10.Nas licitaÇões para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos
ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.
8.11. Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste
l

8.12. Fica facultado ao

licitante

PENDRIVE.

a

apresentação da proposta também em mÍdia, ou seja, em CD ou

9.0.DÀ rrÀBrLrTÀção
9.1.Os documentos necessários à habilitação dos l-icitantes, deverão ser apresentados em 01
via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicaçôes no anverso:
PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO
PREGÃO PRESENCTATT
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.' DO PROPONENTE

-

O ENVELOPE

DOCUMENTAÇÃO

N".

(uma)

00026/202L

deverá conter os seguintes elementos:

9.2. PESSOA WRÍDICA:

9.2.L.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de PessoaJuridica - CNP.I.
9,2.2.Prova de inscriçâo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede

\./
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do

Iicitante.
9.2.3.4to constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exerclcio. Decreto de autorização, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no PaÍs, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, guando a atividade assim o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa individual. Estas exigências não se aplicam ao licitante que,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de foma regular nos termos
do presente instrumento convocatório, a referida documentação solicitada neste subitem.
9.2.4.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úItimo exerclcio social, já exigÍveis e
apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constituÍda há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo 1egal, poderá apresentar o BalaÇo de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente.
9.2.5.Regularidade para com a Fazenda Eederal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Eederais e à Dlvida Ativa da União.
9.2.6.Certidões negativas das Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da 1ei.
9.2.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Eederal.
9,2.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 'JustiÇa do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
9,2.9.Dec1aração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da
Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8,666/93; de superveniência de fato impeditivo
no que diz respeito à participaçâo na licitação; e de submeter-se a todas as cláusulas e
condiçôes do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9.2.L0.Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
Iicitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.Ll.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemeLhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecj.do por pessoa jurldica de
direito público ou privado.
9.2.L2.Alvará de localização e funcionamento e/ou decfaração da Prefeitura do local da sede da
Firma, informando que a mesma funciona no endereço mencionado nos documentos.

9.3.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um lndice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legÍveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do pxazo de validade, e
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassáve]. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido Índice não inabilitará o licitante.
9.4.4 faLta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio
ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitaçã fora
for
do envelope especifico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o
s
obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos
ante
Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor,
nte,
dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo I
quando

for o

caso.

10. O.DO CRITÉRIO PÀRÀ

10.1.Na seleção inicial

üT'LGAI{ENEO

das propostas para identificaçâo de quais irão passar a fase

lances

verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste

instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o
correspondente item.
lO.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
disposto no Art. 3o, §2o, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances verbais,
se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação - fase de lances -t será assegurada como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pegueno porte.
L0.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aguelas
situaçôes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 05t (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.S.Ocorrendo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:
L0.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contrataÇão da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item
anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de
empate acima definida, na ordem de cLassificaÇão, para exerclcio do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalêncla de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situaÇão de empate, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contrataÇão nos termos acima previstos, em que foi observada a situação
de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.7.4 situação de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
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porte.

11.0.DÀ ORDEIí DOS TRiàBÀLHOS
11.1.Para o recebimento dos envelopes e inlcio dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
lL.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante,
podendo, no entantor sêr assistida por qualguer pessoa que se interessar.
11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivaÇão
da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas
as condiçôes estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada
ao recebimento das propostas de preços.
L1.5.O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação
e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação.
ll.6.Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente
com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentação
neles contidas.
lL.T.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventura
formuLadas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classlficação in1cia1, indicando
a proposta de menor preÇo e aquelas em vaLores sucessivos e superiores em até dez por cento,
relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11.8.Nâo havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima defÍnidas,
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisguer que
sejam os preços oferecidos.
11.9.Em seguida, será dado inÍcio à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes
dos Licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. Serão realizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser
interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatÍveis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de 1
verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preÇo apresentado,
efeito de classificaçâo finaf das propostas.
EI
lL.lL.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo moti

respeito.

LL.L2.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.

11.13.Se a oferta nâo for aceÍtáveI ou se o llcitante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificaÇão, verificando a sua
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aceitabilidade e procedendo à habil-itação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda as disposições do j-nstrumento convocatório.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Eguipe de Apoio e licitantes presentes.
1L.15.Em decorrência da Lei Complementar L23/06, a comprovação de regularldade fiscal e
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.L5.1.4s microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo gue esta apresente alguma restrição;
1L.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteisr cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual perÍodo, a critério do ORC, para a
regularização da docunentaÇão, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou posltivas com efeito de certidão negativa;
1L.15.3.4 não-regularizaÇão da documentação, no prazo acj.ma previsto, implicará decadência do
direito à contrataçâo, sem prejulzo das sançÕes previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitaçâo.
1L.16.Os documentos apresentados pelos licitant,es no Credencianento e os elementos constantes
dos envelopes Proposta de Preços e Documentação que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Documentação, ainda lacrado, do
licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por
seu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaÇão do
presente certame, será sumariamente destruÍdo.
12.0.DO CRIIÉRIO DE âCErràBrLrDÀDE DE PREçOS
12.L.Havendo proposta ou lance vencedor com vafor para o respectivo item relacionado no Anexo I
- Termo de Referência - EspecificaÇôes, na coluna código:
L2.L.L.Com indlcios que conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art.48, II, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possÍvel a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exeguibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, fI, sob pena de desconsideração do item.
12.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
13.0.DOS

RECITRSOS

13.1.Dec1arado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4o, Inciso xvlrl, da Lei L0.520/02.
13.2.O acolhimento do recurso 5-mportará a invalidação apenas dos atos insuscetlveis de
aproveitamento.
13.3.4 falta de manifestaÇão imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoej.ro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da
Iicitação ao proponente vencedor.
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superj.or do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo
ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as L2:00 horas,
exclusivamente no seguinte endereço: Av. Presidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB.
14.0.DÀ EOOTOGAçÃO E ÀDanDrCAçÃO
14.L.Conc1u1do a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação
de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente,
o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvoLvidos no certame, remetendo-o a
autoridade euperior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários
à Adjudicação e Homologação da respectiva licitaÇão, quando for o caso.
t4.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a LicitaÇão, desde que apresente a devida
fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.
15.0.DO CONm,AIO
15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC,

o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas
pela Lei 8.665/93, podendo o mesmo sofrer alteraçÕes nos termos definidos pela referida norma.
15.2.Nâo atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorlendo esta dentro do prazo de
como
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha
vencedor da licitação.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do
de
no prazo e condições estabelecidos. convocar os licitantes remanescentes, na
classificaÇáo e sucessivamente, para fazê-]o em igual prazo do licitante vencedor.

15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
al-tetado com a devida justificativa, unllateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts.77, 18 e 79, todos da Lei 8.666/93i e executado sob o regime de tarefa.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressÕes que se fizerem nos serviços, até o respectÍvo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
16. 0.DÀS gÀlrÇõEg ÀDMrNrSrRÀTnD.S

16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, Çomportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscaf,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou MunicÍpios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
EederaL ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo das multas previstas
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neste Edita1 e das demais cominações legais.
L6.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do
objeto ora contratadoi c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, gualquer das penalidades cablveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei L0.520/02.
16.3.Se o vaLor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (guinze) dias
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 18 (um por
cento) ao mês, ou, guando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicaçâo de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento 1egal da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ CODTPRO\IAÇÃO DE EXECUçÃO E RECEBTMET{TO DO OBaTETO
17.1.Executada a presente contrataçâo e observadas as condições de adimplemento das obrigaÇôes
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, à disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.
18.O.DO PÀGIIíEIITO

18.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às nonnas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do perÍodo de adimplemento.
L8.2.O desembolso máximo do perÍodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e gempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum vafor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaÇão
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de gualquer natureza.
18.4.Nos casos de eventuaj-s atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admltlda a compensação
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razáo do atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM : N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi
VP : valor da parcela a ser paga, e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo Tx : percentuaL do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua fa1ta, um novo Índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
Índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser ext.into ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
legislaÇão então em vigor.
19.

O.

DO RE.AJUSTÀI.íENTO

19.1.Os preços contratados são fixos e irreajustávej.s no pxazo de um ano.
L9.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusj-vamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subseguentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do úItimo reajuste.
ará ao
19.4.No caso de atraso ou não divulgação do lndice de reajustamento, o Contratante
renÇa
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
gado a
correspondente tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado
sempre
apresentar memória de cáIculo referente ao reajustamento de preços do valor remanesc
que este ocorrer.

19.5.Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6.Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substit,uição, o que vj-er a ser determinado pela
legislação então em vigor.
19.7.Na ausência de previsão lega1 guanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser real-izado por apostilamento.
20. 0.DAS DrSPOtrrçõES CERÀrS

20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentaÇão relativa
ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que credenciada por procuração 1ega1, poderá representar mais
de uma Licitante.
20.3.4 presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofÍcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas
feriado e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o
primeiro dia útil subsequente, no nesmo local e hora anteriormente previstos.
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20.5.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execução da contratação, cientificando devidamente o Contratado.
20.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
guê, tendo-o aceitado sem objeÇão, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que ta1 comunicado não terá efeito de recurso.
20.?.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluÍdos os custos com
aquisição de material, mâo-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20.8.4s dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo
ou a autoridade superior do ORC, em qualguer fase da ficitaÇão, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluÍdo qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.
Mogeiro - PB,
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1.0.DO OBJErO

1.1.constitui objeto desta ]icitaÇão:

coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARÀ OS EQUIPAIVIENTOS MEDICO HOSPITALARES DA SECRETARIA DE
SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

2.0. arusTrFrc,ÀrrvÀ
2.l.Considerando as necessj-dades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela.
2.2.As caracterÍsticas e especificações do objeto ora licitado são:
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3. O.OBRTGAçôES DO CONTRÀIÀDO

3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscaf, civiL,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromj-ssos assumidos, a qualquer
t1tulo, perante seus fornecedores ou terceiros em xazâo da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviÇos que apresentarem

alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em comPatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, semPre
que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação
na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigaçôes assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrandosêr rigorosamente, dentro dos preceitos legais, nonnas e especj-ficaçôes técnicas
correspondentes

.

4.O.DO CRIEÉRIO DE ÀCEIIÀBILIDN)E DE

PREÇOS

4.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acj-ma, na
coluna código:
4. 1.1. Com indicios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério
ata
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possÍve1 a
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item.

4.2.SaLienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for

o caso, apenas o item correspondente.
4.3.Os lances verbais serão efetuados

em

unidade monetária nacional.

5.0.}NODELO DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente,
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja
devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS
SECRETÁRIA

§/

'.w"
[4T[lrdo
PREE'EITI'RÀ UT'NICIPÀI. DE }íOGEIRO

coMrss.ão pER!íAlrENrE DE LrcrrAcÃo
À!ÍEXO 01 ÀO TIRTO DE REEERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL

.

PROPOSTA

N" 00026/202I

PROPOSTÀ
REF.:

N"

PRECÃO pRE§ENCrAr.

OO0261202L

CONTR,ATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÀNUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS
PARA OS EQUIPA},ÍENTOS MEDICO HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MT'NICIPIO.
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v
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- Item 5.0:
- Iten 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - IIem 8.0:
PRÂZO

PAGAIVIENTO

de

Responsável

CNP,J

\./

FOLHA OL/02

ESTÀDO

PREFEIrI'RA MI'NICIPâI. DE }íoGEIRO
coMr§são PER!{ÀITENTE DE LrCrrÀçÃO
ÀNEXO

II -

PREGÃO PRESENCTÀI

No OOO26/202L

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.:

PREGÃO PRESENCIAL NO 00026/202I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP,J

v

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 70, Inciso XXXIII, da CF - Axl. 21, Inciso
V, da Lei 8.666/93.
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXXIII da Constituição Eederal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação
licitação.

na

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32. §2o, o proponente acima qualificado, declara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitaçáo/participação
na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo
penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Eederal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Eederal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 -

DECLARAÇÃO

convocatório.

de submeter-se a todas as cláusulas e condiçÕes do correspondente instrumento

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.
Local e Data.

NOME

/AS

S

INATURA/ CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:

AS

DECLARAÇÔES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO

LICITA}.ITE,

OUAT.IDO

FOR O CASO

do

REF.:

PREGÃO PRESENCIAL

EOLHA 02/02

N" 00026/202I

PRETEITURÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:

CNP.I:

4.0 -

DECLARAÇÃO

de elaboração independente de proposta.

(identificação completa do representante do Licitante), como representante devÍdamente
constituido de (identificaÇão completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial no
00026/202L, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 00026/2021 foi elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n" 00026/2021. por qualquer mej-o ou por qualquer pessoai

v

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial no
00026/202L não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato do Pregão Presencial no 00026/2021, por qualquer meio ou por qualguer pessoai
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n" 00026/2021 quanto a participar
ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 00026/2021
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial no 00026/2021 antes da adjudicação
do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n" 00026/202L
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostasi e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaraÇão e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.
Loca1 e Data.

NOME

/AS

S

INAT IRA/ CARGO

Representante lega1 do proponente

OBSERVAÇÃO:

AS

DECLARÀÇÔES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO

LICITAI{TE,

OUA}IDO FOR

O

CASO

:B#

"

ESIâI)O DÀ
PREE'EIM'RA }íT'NICIPÀL DE IíoGEIRO
coMlssão PER!|ANEIITE DE r.rcrrÀçÂO

ÀNEXO

rrr -

PRECÃO PRESENCTAL

N" 00026/2021

MODELOS DA DECIÀRÀÇÃO DE REGULARIDADE

-

HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAI, N" OOO25/202L
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

REF.:

PROPONENTE
CNP.J

1.0 -

v

DECLARAÇÃO

t0.s20/02.

DE REGULARIDADE para

habilitação previsto no Art. 40, Inciso vII, da Lei

qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4o, Inciso VII,
da Lei L0.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

O proponente acima

Loca1 e Data.

NOME

/AS

S

INATURÀ/CARGO

Represent,ante lega1 do proponente.

oBSERVAÇÃO:
DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO

A

LICITANTE,

OUANDO EOR

O

CASO.

" **#

"

ESTàDO DÀ
PREE'EITUF"À t4'NICIPÀtr. DE I,TOGEIRO

coMrssÂo
ÀITEXO

rV -

PRECÃO PRESENCTÀI.

N"

PERDíANENTE

DE LrCrrÀçÃO

OOO26/2O2L

MINUTA DO CONTRATO
COIITRÀIO

No: ..../,..-CPL

S]

A

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE
CELEBR.AM
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGEIRO E . .. . .. ..
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA EORMA ABAIXO:

.,

v

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.50L/000L-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio .losé Eerreira, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPF n" 840.L99.644-9L,
Carteira de Identidade no 3360L18 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado
CNP.J no
., neste ato representado
por .... residente e domiciliado Dê ....r
.. - ...,
CPF no
. .., Carteira de fdentidade no . . .., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cIáusulas e condições
seguintes:
CIÁUSUIÀ PR,IUEIRÀ

-

DOS FTINDÀDIEIITO§:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n" Q0026/2021, processada nos
termos da Decreto Municipal no 016, de 10 de Novenbro de 2006; e legisl-aÇão pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
crÁusuÀ gEqrNr)À - Do oBJEro:
o presente contrato tem por objeto:

coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ SERVIÇOS DE MANUTENçÃO PREVENTM
COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARÀ OS EQUIPA}IENTOS MEDICO HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE

MUNICIPIO.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
licitação modalidade Pregão Presenciaf no 00026/202L e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição;
sob o regime de tarefa.

e

TERCETRA - Do \IAIoR E PREÇO§:
valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

cráusuÀ
O

QrrÀRrÀ - Do REÀrusTÀDtEllro:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

crÁusuÀ

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇão verificada no IPCAIBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaÇões iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do lndice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela úIt,ima variação conhecida, liquidando a diferenÇa correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálcu1o referente ao reajustamento de preÇos do valor rêmanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiçÕes finais, o Índj.ce utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini
sa
Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
então em vigor.
ce
Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão
oficial, para reajustamento do preço do valor rêmanescente, por meio de têrmo aditivo
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

crÁusuÀ eurtlEÀ - DÀ DorÀÇÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02 .O4O SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
02040 .L0 .L22. 0004 .2920 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.3. 90.39.00.00 001

OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA 'JURIDICA O2O4O.10.3O1.LOL2.2014 MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A
SAUDE-PAB TIXO O2O4O.10.3O1.LOL2.2037 MÂNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRÀMA SAUDE BUCAL
O2O4O.10.3O]-.200'1.2042 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 211
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 02040.10.302.1013.2031 MANUT. ATIV. HOSP. E MATERN. MARIA
HERMTNTA STLVETRA 02040.10.302.1013.2943 MANUTENÇÃODAS ATTVTDADES DO CEO 02040.10.302.1013.2945
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAI'{U 02040.10.302.1013.2946 TETO MUNIC MEDIA COMP. AII{B HOSP - MAC
3.3.90.39.00.00 2L4 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CIÁUSTII.A SEXTÀ

.

DO PÀGN,EITTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do

Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dJ.as, contados do perÍodo de adimplemento.
crÁrrsuÀ sÉrDíA - Dos pRAzos E DÀ wcÊNclÀ:
Os prazos máximos de inÍcio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que
admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 10, da Lei 8.666/93, estão
abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Inlcio: Imediato;
b - Conclusão: 7 (sete) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: até o flnal do exerclcio financeíxo de 2021,
considerada da data de sua assj-natura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei
8.666/93.

v

cLÁustIIÀ orrÀ\rÀ - DÀs oBRrcAçõEs Do cotlrRAràtEE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contratoi
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel. execução do serviço

contratadoi

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do
servi.ço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exj.me o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de informações pertinentes a
essas atribuições.

cráosulÀ NoNA - DÀs oBRrcAçõss oo coNrRÀrâDo:
a - Executar devidamente o serviço descrito na C1áusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabeLecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à leglslação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em xazão da execução do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atosi
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos soLicitados i
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecj.mento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
clÁusurÀ DÉcItiA . DÀ a TERÀçãO E RESCISÂO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts.77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou
supressões guê se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1o da Lei
8.666/93. Nenhumacréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

clÁI,sulÂ DÉCníÀ PR,IUEIRÀ . DO RECEBIMEITTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigaÇões pactuadas,
os procedimentos ê prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Àrts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

clÁ,st,IÀ DÉCIUA SEGI,NDÀ . DAS PENÀLIDN)ES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrlgações assumidas e preceitos legais,
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts.
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero virgula cinco Por cen
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução
contratado i c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela

tará
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total

ou

parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cablveis
Lei 8.666/93 e na Lei L0.520/02.

fundamentadas na

crÁustrrÀ DÉcDrÀ rERcErRÀ - DÀ coMprxsÀçÃo FrIIÀNCETRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razáo do atraso no pagamento serão calculados com

utilizaçãodaseguintefórmula:EM:NxVPxf,onde:EM=encargosmoratóriosrN=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi VP = valor da parcela a
serpaga;eI=lndicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:1=(TX+100)+365,sendoTX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo lndice
adotado pelo Governo Federal gue o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de gualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇâo, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
crÁustnÀ DÉCItlA euÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem
Itabaiana.

o

Eoro da Comarca

de

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em O2(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
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