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PREFEITURÀ I.íT'I{ICTPAL DE }!oGEIRO
cottssÃo pEnlaltuNlrE ou r.rcrteçÃo

EDIEAI Licitação
PROCESSO ÀDMrNrSrRÀrIrrO No SE O0O02/202L
r.rcrraçÃo Nc . oooo2/2o2L
MODALIDADE: PREGÃO ELETNÔNTCO
cnrrÉnto: MENoR pREÇo

Órgão Realizador do Certame:
PREEE]TURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AV. pREsrDsNte uoÃo pEssoA, 4? - cENTRo - MoGErRo - pB.
cEP: 58375-000 - E-mail: licitacaomogeiroGuol.com.br - Te1.: (83) 32661033.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 0S.866.501/0001-57, doravante
denoninado aiuPlegncnt€ oRc e gue neste ato é também o Órgão Gerenciador responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e gerenciamento da Ata de
Registro de Preços dele decorrente, torna público para conhecimento de quantos possam interessar
gue fará realizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no
endereço acima. às 08:00 horas do dia 0'l de Maio de 202L, por meio do site
httpsz//www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade pregãó n" OOOO2/202L, na
forma eLetrônica, com critério de julgamento menor preço por item, e o fornecimento realizado
na forma parcelada; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Decreto Eederal no
7.892. de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Eederal no L0.024, de 20 de Setembro de 2OL9; e
legislação pertinente, consideradas as alteraÇôes posteriores das referidas norrnasi conforme os
critérios e procedimentos a seguir definidos, visando o Registro de Preços para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EOUIPAI,ÍENTOS ODONTOLÓETCO PAR.â ESTRUTURAÇÃo E ADEoUAÇÃo Dos AI{BIENTES
DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃo PRII'{ÁRIA À seÚoe DESTE MUNICIPIo.

Data d€ abertura da geggâo prÍúlica: 07/O5/2O2L. Ilorário: 08:00 - horário de BrasÍlia.
Data para inlcio da fase de lances:.0'1/05/2021. Horário: 08:30 horário de BrasÍIia.
Local : https : / /www.portaldecompraspublicas. com.br

1.O.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: CoNTRATAÇÃo DE EMPRESÀ PARÂ AQUISIÇÃO DE EOUrpÃI,ÍENTos
ODONTOLÓGICO PARA ESTRUTURÀÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AI,IBIENTES DE ASSISTÊNCIA oDoNToLÓGIcA NA ATENÇÃo
PRII'{ÁRIA À SEÚPS DESTE MUNICIPIO.
1.2.4s especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -t encontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento, onde
consta, inclusive, a estimativa consolidada de quantidades a serem eventualmente contratadas
pelo ORC.
1.3.O certame visa selecionar a proposta mais vantajosa objetivando formar Sistema de Registro
de Preços para contratações futuras, conforme a norrna vigente.
1.4.O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nos
termos do Anexo III e nas condições previstas neste instrumento.
1.5.Os preÇos registrados terão a validade de L2 (doze) meses, a partir da data de publicação do
extrato da respectiva Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, e a execução do objeto ora
licitado será de acordo com as necessidades do ORC no referido perÍodo.
1.6.4 licitação será dividida em itens, sonforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.7.O critério de julgamento adotado será o menor preÇo unitário do item, observadas as
exigências contidas nêste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.
1.8.A, contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaçôes técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pefa necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda especÍfica -
CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPA}4ENTOS ODONTOLÓETCO PARÃ ESTRUTURÀÇÃO E ADEOUAÇÃO
DOS AI{BIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRII.íÁRIA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO
considerada oportuna e imprescindlvel, bem como relevante medlda de interesse púb1ico; e ainda,
pela neÇessidade de desenvolvimento de aÇÕes continuadas para a promoção de atividades
pertJ.nentes, visando à maximizaÇão dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.9.Na referida contrataÇão será concedido tratamento diferenciado e simplificado
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06.
afastados os benefÍcios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, po! estarem presentes,
simultaneamente, as situaÇões previstas nos incisos fI e fII, do Art. 49, todos do me
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2.0.DÀ IMPUC!{AçÃO AO EDITÀ! E DO PEDIDO DE E§CI.ARECIME}|TO
2 ' 1 ' rnformações ou escLarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normalsde expediente: das 08:00 as L2:00 horas.
2.2.Qua1quer pessoa - cidadão ou licitante - poderá impugnar os têrmos do EditaL deste certame,se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro, a€é 

-03 (três) dias úteis anteriores à datafixada para abertura da sessão púbIica.
2.3.A respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2.3.L.Protocolizando o original, nos horários de expediente acj-ma indicados, excLusivamente noseguinte endereço: Av. presidente João pessoa, 4? - centro - Mogeiro - pB.
2.4.Caberâ ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaÉoração deste Edital e dos seusanexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data derecebimento da impugnaçâo.
2.5.Aco1hida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.2.6.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devàrão ser enviadosao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessãopúb1ica, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
2. 6. L. No endereÇo : https :,//www. portaldecompraspublicas . com. bri e
2.6,2.Pelo e-maiI: LicitacaomogeiroGuol.com.br.
2,7.O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (doÍs) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsÍdios formais aos responsáveispela elaboração deste Edital e dos seus anexos.
2.8.4s respostas aos pedldos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão osparticipantes e a administração.
2.9.4s impugnaçÕes e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
2.10.4 concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivadapelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

3. o.DOS ET.EMENTOS pÀRÀ rJrCrTÀçÃo
3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:

.ANEXO I - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO,

.AI{EXO II - MINUTA DO CONTRATO;

.AT.IEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPEC]EICAÇÕES,

.AÀIEXO IV - MODELO DE DECLARÀÇÃO - não possuir no quadro societário servidor do ORC.
obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

.Junto ao Pregoeiro: gratuitamentei e

. Pelos sites:
www.mogeiro.pb.gov.brllicitacoesi vrww.tce.pb.gov.br; https://www.poxtaldecompraspublicas.com.b
r.

'!.O.DO SUPORTE LEGAT
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Decreto Eederal ao 7.892, de 23 de.faneiro de 2013; Decreto
Federal no L0.024, de 20 de Setembro de 2QL9i e legislação pertinente, consideradas as alteraçôes
posteriores das referidas normasi que ficam fazendo partes integrantes deste Edltal, independente
de transcrição.

s.O.DO PRAZO E DOS RECITRSO§ ORçÀI,rEMáRrOS
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, 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 emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificaÇôes definidas no correspondente
Termo de Referência - Anexo I. Na hipótese do referido termo não estabelecer o local para a
entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em uma das
unidades administrativas, por e1e indicada, que compõe a aua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercÍcio
financeiro de 202t, considerado da data de sua assinatura.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotaÇão:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MTNICIPAL 340/2020 PORTARIA GM/MS N' 3.391/2020
02.o4o sEc MUNrcrpAL o2o4o.to,L22.ooo4.2920 MANUTENÇÃO DAS ATTVTDADES DA SECRETARTA DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00 001 ourRos sERv. DE TERC. pESSOA JURTDTCA 02040.10.301.10L2.1028 AQUrs. DE

EOUIPA}IENTO PARA POSTOS DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 2LT EQUIPÀ}íENTO E MATERIAL PERMANENTE

O2O4O.10.3O1.LOI2.2037 MANUTENCAO DAS ATIVTDADES DO PROGRÀMA SAUDE BUCAL 02040.10.302.1.0L3.2943
I4ÂTIUTENCAO DAS ATTVTDADES DO CEO 4.4.90.52.00.00 2]-4 EQUTPAI,ÍENTO E MATERTAL PERMANENTE.
5.5.Quando a validade da Ata de Registro de Preço ultrapassar o exercÍcio financeiro atual, as
despesas decorrentes de eventuais contratações futuras, correrão por conta das respectivas
dotaÇões previstas no orçamento do exerclcio financeiro posterior.

3.1.1
3.L.2
3.1.3
3.1.4
3.2.A
3.2.L
3.2.2
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6.O.DAS COlrDrçõ8S DE PÀRTrCrPÀCÃO
6.1.Poderão participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
IicitaÇão, e que estejam com credenciamento regular junto ao ORC, condição para
procedimento regular definido pelo referido órgão, uma "senha de acesso"
procedimento necessário para a realização do referido credenciamento, tahbém está
endereço: https z / /www .portaldecompraspublicas . com. br.
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6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitaçâo; e
6.4.9.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 90, da Lei 9.666/93.
6.5.É vedada a participação de entidàdes empresariais que estejam reunidas em consórcio.
6.6.Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá proceder, preliminarmente, àdevida "qualificação" mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos
necessários e obrigatórios, tais como:
6.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3o, da Lei 123/06, estando, portanto, aptoa usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo gúe:
6.6.L.1.Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de péqueno porte, o
não cumprimênto dos requisitos do referido artigo impedirá a participação do licitãnte nos
respectivos itens; e
6.6.1.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, o não cumprimento desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que ME ou Epp.
6.6.2.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anêxos.
6.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editallcias.
6.6.4.Que inexiste fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.
6.6.5.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de L6 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7o, xxxIII, da Constituiçâo Eederal.
6.6.6.Que não possuj-, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou
forÇado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. Lo e no Inciso fII, do Art. 5o, da
Constituição FederaL.
6,6.7.Que os bens são produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em 1el para pessoa com deflciência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme
disposto no Art. 93, da Lei Eederal no 8,2L3, de 24 de julho de 1991, e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.
6.6.8.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da rnstrução Normativa no
Q2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Loglstica e Tecnologia da InformaÇão do Ministério
do Planejamento e Gestão.
6.7.4 declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções aplicáveis previstas em Lei e neste Edital.
6.8.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, §3o, da Lei 8.666/93, destinada
a esclarecer as informaçôes declaradas, inclusive, se o licitante é, de fato e de direito,
considerado mJ.croempresa ou empresa de pequeno porte.

6.2.o licitante deverá utilizar essa "senhatr para acesso ao sistema eletrônico, sendo gue asimples validade no prazo de vigência, não significa sua habilitação automática em quarquerPregão, na forma eletrônica, güê venha a participar; etapa a ser cumprida a cada certame.6'3.4 participação neste certame é aberta a quailquer inleressados, inclusive as Microempresase Empresas de Pequeno portef nos termos da legislação vigente.
6.4.Não poderão participar os interessados:
6.4.L.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexosi
6.4.2.Estrangeiros que não tenham representação Iega1 no Brasil com poderes expressos parareceber citação e responder administrativa ou judicialmentei
6.4.3.Que estejam sob faIência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissoluçãoou liquidação;
6.4.4.Proibidos de particÍpar de licitaçôes e celebrar contratos administrativos, na forma dalegislação vigente;

7. O.DO CREDENCTAI{EIITO
7.1.O credenciamento é o nlvel básico de cadastro no ORC, que permite aos interessados
regularmente cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a participação em qualquer
Pregão, na sua forma eletrônica, promovido pelo 619áo, e ocorrerá pela atribuição de "senha"
pessoal. Todo o procedimento necessário para realizat o credenciamento, também está disponlvel
no endereço: https z / /www .portaldecompraspubllcas . com. br.
7.2.O credenciamento junto ao ORC para participação deste Pregão, implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante Iegal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transaçÕes inerentes ao certame.
7.3.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances. inclusive os atos
praticados, dj-retamente ou por seu representante, exclulda a responsabilidade do provedor do
sistema eletrônico ou do ORC por eventuaj,s danos decorrentes de uso indevido da referida "senha"
de acesso, ainda que por tercej-ros.

8.0.DÀ ÀPRESETTTÀçÃO DÀ PROPOSTÀ E DOS DOCITMEN'TOS DE lIÀBrLrrÀCÃO
8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico utilizado,
concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exÍgidos neste Edital, PROPOSTA com a
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dadescriÇão do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente essa etapa de envio
docunentação.
8.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaÇão exigidos
ocorrerá por meio de "senha" de acesso ao sistema eletrônico.

tal,
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8.3.4s Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentaÇão dehabilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termosdo Àrt. 43, § 1o, da Leí 123/06.
8.4.Incumblrá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão púb1ica
do Pregão, ficando responsáveI pelo ônus decorrente da perda de negócios, di.ante da inobseivânciade quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexãó.
8.5.4té a abertura da sessão púb1ica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta eos documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
8.6.Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas' o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação ejulgamento da proposta.
8.7.Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso púb11co após o encerramento doenvio de lances.
8.8.o licitante será responsáve] por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 1ances.
8.9.Todas as referência de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão púb1ica obedecerâo ohorário de BrasÍIia - DE.
8.10.0 licitante poderá substituir aqueles documentos de habilitação, exigidos neste certame,que constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Eederal,
apresentando, obrigatoriamente, em substituição apenas aos documentos por e1e abrangidos, arespectiva I'Decl-araÇão" de situaÇão do fornecedor, emitida pelo referido sistema, ém plena
validade, assj.m considerada: a data de vencimento do cadastro e, principalmente, a validade do
documento registrado.

g.O.DO PREENCHIMEIITO DÀ PROPOSTÀ
9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSIÀ mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de
todos os campos necessários e obrlgatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação
e exequibiLidade, tais como:

.1.Valor unitário do item: expresso em moeda coxrente nacionali

.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo Ii

.3.Marca: se for da própria empresa deverá ser informado rtprópria".

.Todas as especificaçÕes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

.Será cotado um único preÇo para cada item, com a utilização de duas casas decimais.

.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I.

.A indicação de "própria" em campo especifico, como por exemplo "marca", para o caso de bens
produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificaÇão do Licitante.
9.6.O envj.o eletrônico da proposta corresponde à declaração, por parte do licitante, que cumpre
plenamente os requisitos definidos para Habilitação, bem como de que está ciente e concorda com
todas as condições contidas neste Edital e seus anexos.
9.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
9.8.O preÇo ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva
responsabilidade do licitante, não the assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
9.9.4s propostas ficarão disponÍveis no sistema eletrônico e gualguer elensnto gu€ possa
identif,icar o lieitant€ iryorta desclaeeificação da propoata correspondente, sem prejulzo das
sanções previstas nesse EditaL.

IO.O.DÀ ÀBERTURÀ DA gESgÃO, CT.ASSTFTCÀçÃO DÀS PROPOSTÀS E ronl4rrÀÇÃO DE rÀNCEg
10.1.A, abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e locaL indicados neste Edital.
L0.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabeLecidos neste Edital, contenham vÍcios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência:
L0.2.l.Também será desclassificada a proposta que identifique o Licitante;
L0.2.2.4 desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
L0.2.3.4 não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, Ievado a efeito na fase de aceitação.
10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo gue somente estas
participarão da fase de lances.
10.4.0 sistema disponibilízarâ campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
10.5.Iniciada a fase competitiva, os 1icÍtantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo j-mediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:
10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo vafor total do item.
10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado
da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
10.?.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao ú1timo por e1e
registrado pelo sistema.
10.8.O intervalo mlnimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tan relação

9.1
9.1
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
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aos lances intermediários quanto em relaÇão ao lance que cobrir a melhor oferta
inferior a R$ L0,00 (dez reais).

ser
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10.9.Será adotado Para o envio de lances neste certame o modo de disputa ,aberto e fechado,,, emgue os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lante final e fechado.
10.10.4 etapa de Lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Encerrado esse
Pxazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá operlodo de tempo de até dez mj.nutos, aleatorianente deterninado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.1l.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para gue oautor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

-superiores
àgueIa possam ofertar um lance final e fechado em até cinco mLnutos, o qual será sigiloio até o
encerramento deste prazo:
10.11.1.Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subseguentes, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
10.L2.Àpós o térmlno dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sj-stema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores:
10.12.1.Na ausência de Lance final e fechado classiflcado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinlcio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificaçâo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.1-3.Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela Equj-pe de Apoio, justificadamente, admitir o reinÍcio
da etaPa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atendet às
exigências de habilitação.
10.14.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo vaIor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
10.ls.Durante o transcurso da sessão púbIica, os licitantes serão informados, em tempo reaI, do
valor do menor lance regist,rado, vedada a identificaÇâo do licitante.
10.16.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitlva do pregão, o
sistema eletrÔnico poderá permanecer acesslvel aos licitantes para a recepção dos lances.
10.17.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sltio eletrônico utilizado
para divulgação.
10.18.O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
10.19.Caso o licitante não apresente Lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
10.20.8m relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123106.
L0.2L.Nessas condiÇôes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.22.4 melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encami.nhar uma úItima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sisLema, contados após a comunicação automática para tanto.
l0.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecído, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cj.nco por cento, na ordem de classificação,
para o exerclcio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
L0.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte gue se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquefa gue primeiro poderá apresentar melhor oferta.
t0.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lanees
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no Art. 3o, § 20, da Lei 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente' aos
bens:
L0.26.1. Produzidos no PaÍsi
1-0.26.2.Produzidos por empresas brasileiras;
l-0.26.3.Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pals;
l-0.26.4.Produzidos por empresas gue comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.
L0.2T.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
LQ.2$.Encerrada a etapa de envio de Lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá t.
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor p para

nesteque seja obtida melhor proposta, vedada a negociaçáo em condiÇôes diferentes das
Edital:
10.28.1.4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
licitantes;

demais
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10.28.2.o Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,envie a sua Proposta atualizada, adequada ao último lance ofertadó e após a negociação realizada,acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmaçãodaqueles exigidos neste Edita1 e já apresentados.
10.29.4pós o encerramento da etapa competitiva, os licitantes interessados poderão reduzir seuspreÇos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, objetivando a formação doCadagtro de Regenra, para o caso de impossibilidade de atendimento pe1õ primeiro coLocado:10.29.1.A apresentação de novas propostas na forma deste item não pre3údicará o resurtado docertame em relação ao licitante melhor classj.ficado;
l0.29.2.Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao doIicitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem dJ rittima propost,a indlvidual
apresentada durante a fase competitiva.
L0.29.3.Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame nâo assine a Ata deRegistro de Preços ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas na nonna vigente.
10.30.Havendo necessidade, o Pregoej-ro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data ehorário para a sua continuidade.
10.31.4pós a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

11. O.DÀ ÀCEITÀBILIDÀDE DÀ PROPOSTÀ I'ENCEDORÀ
11.1.Encerrada a etapa de negociaÇão, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
Iugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preÇo em relação ao máximo estipulado
para contratação neste certame.
11.2.Havendo proposta ou lance vencedor com valor final para o respectivo item relacionado no
Ànexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
LL.2.L.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsideradoi ou
LL.2.2.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 posslvel a imediata
confj"rmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequj.bilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 72 (setenta e duas) horas para comprova! a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Àrt. 48, If, sob pena de desconsideração do item.
11.3.Salienta-se que tais ocorrências não desclassifj.cam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
11.4.Qualguer j.nteressado poderá requerer que se reaLizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indlcios que
fundamentam a suspeita.
11.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão púbIica para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mÍnj-mo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata.
11.6.0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio do sj-stema, no prazo de 02 (duas) horas consecutivos, sob pena de não aceitação da proposta:
11.6.1.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicltação
fundamentada feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo.
LL.6.2.Dentre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam os que contenham
as caracterlsticas do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e procedência,
encaminhados por meio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pelo Pregoeiro, por outro meio
eletrônico, sem prejuÍzo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.
L1.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
11.8.O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licltante
que apresentou o fance mais vantajoso, para que seja obtido melhor preÇo, vedada a negociaÇão
em condiçôes diversas das previstas neste Edital:
11.8.1.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negocj.ar com o respectivo licitante para que seja obtido preço melhor;

.2.]\ negociação será realizada por meio do sÍstema, podendo ser acompanhada pelos demais
tantes.
.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,

sempre que a proposta nâo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do êmpate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45,
da Lei L23/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade.
11.11.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste EdÍtal.
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12.O.DA EABII.ITÀçÃO
12.1.Ressalvado o disposto no item 8.10, os ]icitantes deverão encaminhar, -nosEdital. a documentaÇão relacionada nos itens a seguir, para fins de IIÀBILITÀÇÃO:

L2
t2
L2
do

. PEggoÀ ;rnÍotca:

.l-.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica - CNPJ.

.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduaL ou muni cipa1,

2
2
2
I icitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o obj eto

te

sede
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L2.2.3.4to constitutivo, estatuto ou contrato social em vj.gor, devidamente registrado, em setratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades pôr açÕes, acompanhado de documentosde eleição de seus administradores. rnscrição do ato constiiutirrô, ,ro caso de sociedades civis,acompanhada de prova de diretoria em exercicio. Decreto de autorizaÇão, em se tratando de empresaou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização parafuncionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividadJ assim o exigir. negistrocomercial, no caso de empresa individual. certificado da Condição de ruicrbempreendedorIndividual, em se tratando de MEf. os referidos documentos deverão estar acompanhados de todasas alteraçÕes ou da consolidação respectiva.
L2.2.4.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úItimo exercicio social, já exigÍveis eapresentados na forma da Iei, com indicação das páginas correspondentes do livro diárió em queo mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento,assinados por profissional habiLitado e devidamente registrados na junta comercj.al competente,vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresaconstitulda há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seuprimeiro ano de existência no prazo 1ega1, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado porprofissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente. Nâo se aplicaao microempreendedor individual.
12.2-5.Regularidade para com a Eazenda Federal - certidão Negativa de Débitos Relativos aosTributos Federais e à Dívida Ativa da União.
L2.2.6.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da Lei.
L2,2.'l.Comprovaçâo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Eederal.
L2,2.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a,Justiça do Trabalho, mediante a
apresentaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Tltulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1o de maio de 1943.
L2.2.9.Dec]aração atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor público
da ativa do ORC ou de qualguer entidade a ele vinculada, conforme modelo - Anexo II.
L2,2.L0.Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede dolicitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
L2.2.7L.Consu1ta Consolidada de Pessoa .rurldica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico:
wríw. tcu. gov. br.
12.2.L2.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado.

12 . 3.Doeuuentação eatrrcífica :

12.3.L.Licença Sanitária Estadual ou Municipal da sede do licitante.
L2.3.2.Comprovação da Autorizaçáo de Funcionamento da Empresa - AFE, emitida pela AI.IVISA.

L2.4.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
o licitante qualificado como mj-croempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor,
uma vez que atenda a todas as demais exigências deste EditaL:
12,4.L.A declaraÇão do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
12.5.4 comprovação de regularidade fiscal e trabaLhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte
procedimento:
12.5.l.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitaÇão,
deverâo apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo
que esta apresente alguma restrição;
L2.5.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em gue
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveI por igual perÍodo, a critério do ORC, para a
regularizaÇão da documentaÇão, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
12.5.3.4 não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuÍzo 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 licitação;
L2.5.4.Se, na ordem de classifj.caÇão, seguir-se outra microemp resa ou empresa de pequeno.
com alguma restriÇão na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo
regularização.

para

12.6.Havendo a necessidade de envio de documentos de habÍlitaÇâo complementares, nece osà
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
inabilitação:
t2.6.L.Somêntê haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos,
apresêntação dos documentos originais "não digitais", quando houver alguma dúvida em

integridade do documento digital.
12.?.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPE diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

d

de

Çâo à
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l2'7 't'se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se oricitante for a fiIiaI, todos os documentos deverão estar em nome da fi1iaI, exceto aqueles que,pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.12'8'será inabilitado o ricitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentarqualquer dos documentos exigidos ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.12.9.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência doempate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45, da Lel t2s/oa, seguindo-se a disciplina antesestabelecida para aceitaÇão da proposta subsequente.
72.L0.os documentos necessários à habilitação deverão ser organizados na ordem descrita nesteinstrumento, precedidos por lndice correspondente, apresentadôs por qualguer processo de cópiaautenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou membro oá uquipe àe apbio ou publicação
em órgão da imprensa oficiaL. Estando perfeitamente legiveis, sem ôonter borrões, rasuras,
emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade. Por ser apênas uma formalidade que visafacilitar os trabalhos, a ausência do referido Índice não inabilitará o ]icitante:
L2.L0.1.Quando o documento for obtido vi.a rnternet sua legalidade será comprovada no endereçoeletrônico nele indicado;
L2.lO.2.Podexâ ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor,
constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelolicitante.
L2.1-L.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova clata ehorário para a sua continuidade.
t2.l2.Constatado o atendÍmento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante
será declarado vencedor.

13. O.DO ENEàMINEAI,IEITTO DÀ PROPOSTÀ \'ENCEDORÀ
13.1.A Proposta final do licitante declarado vencedor - propoata atualizada - deverá ser
encaminhada no pxazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitaçâo do pregoeiro no sistemaeletrônico, e deverá:
13.1.L.Ser elaborada em consonâncj.a com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lÍngua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvasi suas folhas rubricadas e a última datada
e assinada pelo licltante ou seu representante 1ega1, com indicação: do valor global da proposta;
do prazo de entrega; das condiÇões de pagamento; e da sua validade;
L3.L.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamentoi
13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realj.zada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
13.2.Será cotado um único preÇo para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo
9u€, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos
seguintes critérios:
L3.2.L.Fa1ta de digitos: serão acrescidos zerosi
L3.2.2.Excesso de dlgitos: sendo o primeiro dlgito excedente menor que cinco, todo o excesao
será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dlgito anterior para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.
13.3.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unltário e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:
13.3.L.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e total, resultado da multiplicação do
preÇo unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá;
L3.3.2.No caso de divergência entre o vaLor numérico ê o expresso por extenso, prevalecerá o
valor expresso por extensoi
13.3.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto,
prevalecerá o de menor valor.
13.4.4 proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações a1i contidas ou que estabeleÇa vlnculo à proposta de outro
licitante.
13.5.4 oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preÇo ou de qualguer outra condiçâo que induza o julgamento a mais de um
resultado.
13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros gue incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
13.7.A, proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado:
13.7.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
13.8.4s propostas que contenham a descriÇão do objeto, o valor e os documentos
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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13.9.o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias,
de seu encaminhamento.

a con data

1{.0.DOS RECTTRSOS

14.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaÇão fiscal e trabalhista da citante
qualificada como microempresa ou emprêsa dê pêqueno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de 30 (trinta) minutos, para que qualquer Licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra quais decisões prêtende recorrer e por quais motivos, em

campo próprio do sistema.
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14.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existênciade motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o iecurso, fundamentadamente:l[.2.l.Nesse momênto o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará ascondições de admissibilidade do recursoi
14.2.2.4 falta de manifestação motivada do licitante guanto à intenção de recorrer importará adecadência desse direito;
14.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
Para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitántes, desde logo,intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônj-co, em outrostrês dias, que comeÇarão a contar do término do prazo do recoirente, sendo-lhes assegurada vistaimediata dos erementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.3.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetlveis de aproveitamento,14.4.0s autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereçoconstante neste Edital.

15.0.DÀ REÀBERISUR,À DÀ SESSÂO rÚSLrCÀ
15.1.4 sessão pública poderá ser reaberta:
15.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessâo pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão púb1ica, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
L5.L.2.Quando houver erro na aceitação do preÇo melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o j-nstrumento equivalenLe ou não comprovar
a regularizaçâo fiscal e trabalhlsta, nos termos do Art. 43, s1o. da Lei 123/06. Nessas hipóteses,
serâo adotados os procedimentos imediatamente posteri.ores ao encerramento da etapa de iances.
15.2.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta:
L5.2.7.A convocaçâo se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório;
15.2.2.4 convocaçâo feita por e-maiI dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro Digital
do ORC, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16. 0.DÀ ÀD,,I,DICÀçÃO E HOOLOCAçÃO
16.1.O objeto da licitação será adjudlcado ao licltante declarado vencedor, por ato do pregoeiro,
caso náo haja interposição de recurso, ou pela autoridade superior do ORC, após a regular decisão
dos recursos apresentados.
16.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
do ORC homologará o procedimento licitatório.

17.0.DA ÀTÀ DE RECTSIRO DE PREçOS
17.1.Homologada a licitação pela autoridade superior do ORC, será formalizada a correspondente
ata de registro de preços, documento vinculativo, obrigacional, onde constarão os preÇos a serem
praticados para os correspondentes itens, os órgãos integrantes e respectivos fornecedores, com
caracterÍsticas de compromisso dos mesmos, se convocados, virem celebrar o contrato ou documento
equivalente, para execuÇão do objeto licitado, nas condições definidas neste instrumento e seus
anexos e propostas apresentadas.
17.2.O respectivo licitante mais bem classificado será convocado para assinar a referida ata no
prazo de 05 (cinco) dias consecutj-vos, consj-derados da data de recebimento da notificação,
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual perlodo, quando sollcitado pelo fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. Colhidas as assinaturas, deverá
ser publicado o seu extrato na imprensa oficial:
77.2.!.Na assinatura da ata de registro de preços será exigida a comprovação das condiçÕes de
habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência
da referida atai
L7.2.2.Caso o licitante primeiro colocado, após convocação, não comparecer, não comprovar as
condições de habilitaÇão consignadas neste Edital ou se recusar a assj.nar a ata, sem prejuÍzo
da aplicação das sanções previstas neste instrumento e das demais cominações legais cabÍveis a
esse licitante, é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificação e sucessj-vamente, para, após a comprovaçâo dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
assinar a ata.
l-7.3.O fornecedor com preÇo registrado passará a ser denomlnado Detentor da Ata de
Preços, após sua devida publicação.
17.4. Será incIuldo, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que rem

do
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cotar os itens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classi:
certame, objetivando a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de a

de

imento
pelo primeiro colocado da ata, nas seguintes hipóteses:
L'l.4.7.O registro do fornecedor for cancelado em decorrência de:
t7.4.L.1.Descumprir as condições da ata de registro de preços;
L7.4.L.2.Não retirax a nota de empenho ou instrumento eguivalente no prazo estabelecido pelo
ORC, sem justificativa aceitáveL;
l-7.4.L.3.Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercadoi ou
t1.4.L.4.Sofrer sanção prevista nos Incisos III ou IV, do caput, do Art. 87, da Lel 8.666/93,
ou no Art. ?o, da Lei L0,520/02.
L7.4.2.O cancelamento do registro de preÇos por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o eumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
L7.4.2.1.Por xazâo de interesse púbIico; ou



\./

L7.4.2.2.4 pedido do fornecedor.
17.5.Na ocorrência de canceLamento do registro de preços para determinado item, poderá o oRCproceder à nova licitação para efetivar a correspondente contratação, sem que caiba dlreito arecurso ou indenização.
17.6.Serâo registrados na ata:
17.6.1.os preÇos e os quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fasecompetitiva; e
17.6.2.Na forma de anexo, os licltantes que aceitarem cotar os itens com preços iguais aos dolicitante vencedor na sequência da ctassificação do certame. o referidã anexo consiste na
correspondente ata de realizaçâo da sessão púbrica desta ricitação.
17.7.A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações.
L7.S.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos flxados pela ata, inclusive o acréscimo de
que trata o §1o, do Art. 55, da Lei 8.666/93.
17.9.4 existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a
realização de Iicitação especÍfica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições.
1?.10.Decorrido o prazo de vaLidade da proposta apresentada, sem que haja convocação para a
assinatura da ata, os licitantes estarão liberados dos compromissos assumidos.
17.Ll.4 ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de t2 (doze) meses,
considerada da data de publicação de seu êxtrato na imprensa oficial.
l'l.l2.As contrataçôes que se enguadrarem nas situações elencadas no Art. 57, da Lei I .666/93 e
suas alterações, poderão ter sua duração prorrogada, observado os prazos estabelecidos na
legislação e as disposições deste instrumento e seus anexos, devendo ser dimensionada com vistas
à obtenção de preços e condições mais vantajosas para o ORC.

18.O.DO GEREITCXàIIENTO DO SISTEMÀ
18.1.4 administraçâo e os atos de controle da ata de registro de preços decorrente da presente
licitação será do ORC, através do Departamento de Compras, atuando como Gerenciador do Sistema
de Registro de PreÇos.
18.2.Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de
vantajosidade, acompanhando os preços praticados para os respectivos itens registrados, nas
mesmas condiçÕes ofertadas, para fÍns de controle e, confonne o caso, fixação do valor máximo a
ser pago para a correspondente contrataçâo.

19.0.DOS USI,áRIOS DÀ ÀrÀ DE RECTSTRO DE PREçOS
19.1.4 ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada:
19.1.1.Pe1o ORC, que também é o órgão gerenciador responsáveI pela administração e controle da
ata de registro de preços, representada pela sua estrutura organizacional- definida no respectivo
orçamento programa.
L9.2,O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, faxá
através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preÇos, mediante processo
regular.

20.O.DÀ COlrrRArÀçãO
20.L.As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da ata de registro
de preços, serâo firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condiçôes estabelecidas no
presente instrumento e nas disposiçÕes do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contraÇão será formalizada
por intermédio de:
20.l.L.Pedido de Compra guando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência
e garantia;
20.l.2.Pedido de Compra e Contrato, guando presentes obrigações futuras.
20.2,O prazo para xetirada do Pedido de Compra será de no máximo 05 (cinco) dias consecutivos,
considerados da data da convocação:

de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por lgual perlodo, quando solicitado
pela parte durante o
Administraçáo;

seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito

20.2.2.Não atendendo à convocaÇão para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta do
prazo de validade da ata de registro de preços, o fornecedor perderá todos os direi
porventura tenha obtido como vencedor da licitação;
20.2.3.Quando da referida formalização da contratação será exigida a comprovação das
de habilitação consignadas nêstê Edital, que deverão sêr mantidas pelo fornecedor
vigência da contrataçãoi
20.2.4.Caso o fornecedor registrado na ata. após convocação, não comparecer, não comprovar as
condiçôes de habilitação consignadas neste Edital ou se recusar a retirar o Pedido de Compra,
sem prejulzo da aplicação das sanções previstas neste instrumento e das demais cominações legais
cablveis a esse licitante, é facultado à AdministraÇão convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classificaÇão e sucessivamente, bem como a hipótese da existência de
cadastro de reserva, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar ou retirar o
instrumento necessário a formalização da contratação.
20.3.0 quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente
Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva ata.
20.4.4 supressão do item registrado poderá ser totaL ou parcial, a critério do gerenciador do
sistema, considerando-se o disposto no Art.. 15, §4o, da 8.666/93.
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20.5.o contrato ou j-nstrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assj.nadono prazo de validade da respectiva ata de registro de preços.
20.6.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá seralterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre aspartes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. 77, 18 e ?9, todos da Le1 8,666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
20.7.o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscÍmos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, s1o, da Lei
8.666/93. Nenhumacréscimo ou supressão poderá exceder o Ilmite estabelecido, salvo'as supressÕesresultantes de acordo celebrado entre os contratantes,

21. O.DO RE.AJUSTÀI,ÍEITEO
21.1.Preços registrados - revisão:
2l.L.L.No caso de reconhecimento do desequillbrio econômico-financeiro do preço inicialmente
registrado o gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento dopreÇo, liberando o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou determinar
a negociação.
21.!.2.Quando o prêço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveniente, o gerenciador do sistema convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preÇos aos valores praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificações. Os fornecedores gue não aceitarem reduzir seus preÇos aos valores praticados
pelo mercado serão llberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. A ordem de
classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preÇos aos valores de mercado observará
a classificaÇão original.
2L.l.3.Na ocorrência do preÇo de mercado torna-se superior aos pteÇos registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
2L.L.3.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentadosi e
2l.L.3.2.Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
21.L.4.O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de
dados, lndices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponÍveis gue assegurem o levantamento
adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar
a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisâo de deferir ou rejeitar o
pedido.
2L.l.5.Definido o vaLor máximo a ser pago pelo ORC, o novo preço para o respectivo item deverá
ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor
vinculado.
2L.L.6.Não havendo êxito nas negociações, o ORC deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabÍveis para obtenÇão da contratação mais vantajosa.

2L,2.Preços contratados - reajuste:
2t.2.l.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
2l.2.2.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 proporçâo da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaçôes iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
2L.2.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do úItimo reajuste.
2L.2.4.No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondente tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cáIcu1o referente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
21.2.5.Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
21.2.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
21.2.'l.Na ausência de previsão IegaI quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
21.2.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

22.O.DA COáPRO\,ÀçÃO DE EXECUçÃO E RECEBTUEIITO DO OBJEIO
22.L.Executada a presente contrataÇão e observadas as condiçôes de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, às dlsposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.
22.2.gexão designados pelo ORC representantes com atribuiÇôes de Gestor e Fiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
respectivamente, permitlda a contratação de terceiros para assistência e subsldio de lnformaç
pertinentes a essas atribuições.

23.0.DÀS OBRTGAçôES DO COllERÀrÀNrE E DO COIIERATÀDO

23. L.Obrigaçôes do Contratante:
23.L.L.Efetuar o pagamento relatÍvo ao objeto contratado efetivamente realizado, de a
as cfáusulas do respectivo contrato ou outros instrunentos hábeis;
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23.L.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessárlos para a fiel execuÇão do objeto dapresente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;23.L.3.Notificar o contratado sobre qualguer irregularidade encontiada quanto à qualidade dosprodutos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa flscalização, o que não exime o contratadode suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
23.L.4.outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do contrato - Anexo Iv.
23.2.ObrígaÇões do Contratado:
23.2.L.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,civiI, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromisÀos assumidos, aqualquer t1tuIo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão aa execução do objeto
contratadoi
23.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentaremdefeitos, alteraÇões, imperfeições ou quaisguer irregularidades discrepantes àã exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda gue constatados somente após o retebimento ou pagamento;
23.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo medianteprévia e expressa autorização do Contratantei
23.2.A.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e gualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicltado;
23.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamênte participou
do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação;
23.2,6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,
enguadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes i
23,2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

2{.O.DO PÀGN,IEIITO
24.L.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 perlodo de adimplemento.
24.2,O desembolso máximo do periodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
24.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liguidação qualguer obrigação
financeira que the for j.mposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem gue isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
24.4.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, devj-da 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 fórmu1a: EM = N x VP x Ir onde: EM = encargos
moratórios, N : número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = lndice de compensação financeira, assim apurado: I :
(TX i 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal gue o substitua. Na hipótese do referido
lndice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

25. O.DÀS SÀNÇõE§ ÀDMINISTRÀTÍII}IS
25.l.Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, 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, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇões falsas ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de Licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito FederaL ou MunicÍpios e, será descredencÍado do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por
Estados, Distrito Federal ou MunicÍpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominaÇões legais.
25.2.As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva
guêr convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa
recusada pela Administraçâo.
25.3.4 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 0158 (zero vÍrgula cinco por cen
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão
objeto ora contratadoi c * multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexe
total ou parcial do contratoi d - simultaneamente, qualquer das penalidades
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei L0.520/02.
25.4.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no pxazo de 15 (quinze)
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parce,
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judiciaLmente.
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25.5.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluÍdas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso. constando o fundamento 1egal da punição, j-nformando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

26. 0.DÀS DTSPOSTÇõES GERATS
26.t.Da sessão púbIica do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
26.2.Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
26.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus Anexos, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasilia - DF.
26.4.No julgamento das propostas e da habilitaÇão, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
náo alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurldica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata e acesslvel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
26.5.4 homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
26.6.As norrnas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde gue não comprometam o interesse do ORC, o princÍpio da
isonomia, a finaLidade e a segurança da contratação.
26.7.Os licitantes assumem todos os custos de preparaÇão e apresentaÇão de suas propostas e o
ORC não será, em nenhum caso, responsáveL por esses cuatos, independentemente da conduÇão ou do
resultado do processo licitatório.
26.8.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os Prazos
em dias de expediente no ORC.
26.9.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja posslvel o aproveitamento do ato, observados os princlpios da j.sonomia

e do interesse púb1ico.
26.L0.8m caso de divergência entre disposições do Edital e de seus Anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
26.LL.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 tal comunicado não terá efeito de recurso.
26.12.As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e excLusivamente sujeitos a interpretaçâo do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da llcitaçâo, a promoção de diligência, na
forma do Art. 43, §3", da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
2A.n.O Edital e seus Anexos também estão disponibilizados na lntegra no endereço eletrÔnico:
httpsz//www.poxtaldecompraspublicas.com.bri e poderão ser Iidos, e guando for o caso obtidos,
mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Av.
presidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB, nos horários normaj-s de expediente: das

08:00 as L2:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os autos do processo administrativo
pennanecerão com vista franqueada aos interessados.
ZA.U.para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluldo qualguer outro,
o foro competente é o da Comarca de ftabai Estado da Paralba.

Mogeiro - PB, de Abril de 202L.

soN ,JO

Preg ro Oficial

v



E§TÀDO DA
PREEETTURÀ MT'NTCIPÀT DE I,OGEIRO

coMrssÃo pERuArrEtrrE DE LrcrxÀçÃo

ÀNEXO r - pREcÃo Er.ErRôNrCO N" OOOO2/2OàL

TERMO DE REFERÊNCÍA - ESPECTFTCAÇÕES

1 . 0. DO OBJETO
1.l.constitui objeto desta licitação: coNTRÀTAÇÃo DE EMpREsA pARÀ AeursrÇÃo DE EeurpAMENTos
oDoNToLÓcrco PÀRA ESTRUTURÀÇÃO E ADEeuAÇÃo Dos AI,TBTENTEs DE AssrsrÊNcrÀ ooor.irolóercÀ-Ne-úelrçaopnruÁnre À seúos DEsrE MuNrcrpro.

2.0.DÀ JI'STIFICÀTTVA
2.L.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaçôes técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,justifica-se: Pela necessidade da devida efetlvação de compra para suprir demanda especifica -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AOUISIÇÃO DE EoUIPÀMENToS oDoNToLÓGIco PARA ESTRUTURAÇÃo T apeQueÇÃo
DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃo PRI}íÁRIA À sÀÚDE DESTÊ MUNICIPIo
considerada oportuna e imprescindlveL, bem como relevante medida de interesse público; e ainda,pela necessidade de desenvolvj.mento 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.
2.2.As caracterÍsticas e especificações do objeto ora licitado são:

v
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:Ào I'NIDàDE Q['À!ITIDÀDE
1 IR,ADÀOR - BATERIÀ (SEM FIO). PODE SER UTILIZADO

AZUL GERÀDA POR IJED DE ALTA POIÊWCIA (].250 MW,/CM2). TEMPORIZADOR
ZAÇÃO E CI,AREAI4ENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS COM BIP SONORO INDI

cÀDÀ 5 SEGUNDOS E NO FINAL DÀ OPERAÇÃO. TEMPO tqÁXrUO DE USO CONTINUO: 30
PRoFUNDTDADE DE poLrMEnrzaçÃro DE 6 MM. LED

DO TEMPO DECRESCENTE BIVOLT IUTOUÁITCO 1OOV - 240,
ITUÍDO EM ABS, PEçA DE luÃo aNaTÔuTcA PARA MELHoR MAUSEIo. TEMPo DE Us

CARGA TOTAL - ].20 MINUTOS. SII,ENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENT
AEOTÔUPTNO INTERNO AUTOMÀTICO: CONTROI,A ELETRONICAMENTE À

tuz. PoNTETRA DE FOTOPOLIMERIZÀÇÃO CONFECCIONADA EM FrBRA ÓptrCa Onr
(sEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134'C E COM GrRO DE 3600. SrSTEt4À

. DESLIGA AUTOMATICÀ!{ENTE APÓS 2 MINUTOS SEM

OU SEM FI

CORPO DA
INDICATIVO DOM BI

UND 5

UND2
, CHÀVE SELETORÀ ULIRIA-SOM OU JATO DE BICARBONATO, SINTONIA

FREOUENCIA, AüUSTE PO UÍVNT, DA POTÊNCIA UT,TNR-SÔNTCA, ESCAI,À DOS NÍVEL
DE CORES, FÀCTLITÀ}{ OS TRABALHOS EM PERIODONTIÀ, ENDODONTIA

, CANETA DO UI,TRA-SOI{ COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEI. E AUTOCI,ÀVÁVEt,
A VIDA UTÍL DO TR,TNDUTOR, CÀNETA DO ULTRASSOM COMJATO SONIC
,rAto DE BTCARBONATO COM STSTEMÀ DE REMOçÃO DO BrCO MTSTURjADOR
E AUTOCI.AVÀGEM, PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA ÁGUA ATNEVÉS
S DE ENTRÀDÀ; STSTEMA EI,ETRO-PNEUIUÁITCO

DESPRESSURIZAÇÃO INTERNÀ DO BICARBONATO DE SÓDIO DA
A PEçA DE ITíÃO, ATRÀVÉS DE VARREDURÀ AUTMÁTICA' P;EGISTROSDE A.'USTE
, CoNTROLE OS ÁeUe E AR pOSSrBrr,rrÀM ADEQUAR À UnCnSSroeDE DE

RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO, REISTENTE E

TILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMI-AUTO!,ÍÁTICÀ, UI,TRASSOM COM

oNrc JET CERÀMrC, PEÇAS DE UÃO eUarÔUrCA COM MANGUETRAS LTSAS, LEVES
S; PEDÀL PÀR,A ACIONÀMENTO,KTTPARÀ ESTERILIZAÇÃO, ACOMPANHA O

(03) TRÊS INSERTOS E CHÀVE DE APERTO,GABINETE CONFECCIONÀDO EM PI.ÁSTI

COM .'ATO ÀITSONICCO - CHAVE LI

CORTES

coM

ISTENTE,' ULTRASSOM .IATO SONIC ,rET

SINCRONIZÀDO COM

PAR,À PROPORCIONAR ASPIRAÇÕES DA ÁEUA E

103
ACOPLÀMENTO MUT,TTFLEX STSTEI4A DE BROCAS PB.13Vf OU pOrÊNC:A 2, 2BAR,

PRÀY TRI ROI,AMENTOS EM CERÂ}áICA.

E BAIXA BAIXA, CONTRADE CANETA (ALTA UND

UND 1

\ \
OG, ROTAÇÁO L2.4OO RPM/MIN SISTEMA DE ENCAIXE INTRAGIRATóRIO EIXAçÃO

GIRO DE ANEL COM EXTREMA SIMPL]CIDADE E RAPIDEZ TIPO DE BROCA

INFERIOR135 C PESO DO

1:1

RETA - ESTERIIJI

UND 1!§5

QUIDO: 3.160KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4,150KG, PESO DO RESERVÀTÓRIO
ENCHIMENTO: O,28OKG; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; EREQUÊNCIA: 50/60 HZ'

DE TRABÀLHO: 75OYÍ; CAPACIDADE DE VOLI,ME DESTfLADO: 1 LTIHORÀ,

TIIJADORA -

DADE TORJAL DÀ CUBA DE INOX: 4 I,ITROS

3 23,sCM, ALTURA: 39,oCM,

UND 16 P.ECTPROCANTE + IJOCAI'IZADOR APICAI' - PÀINEL V]S
L ACESSO EM LCD, ÀCIONÀMENTO NA PRóPRIA PEÇA DE MÃO'A VELOCIDADE

ENDONDONT

À.,SUTADOS - POSSUI 9 PÚ-DEEINIDÀSEO PODEM

'§tr"



ELÉTRUICo coRPo FABRIcÀDo EM ALUMÍNIo, REDUToR AcoPIJADo

ZADORI DO PLADE DU MODOSQUATRO DE PERMI
IIJIUT DEzAçÃo DEDTVERSOSTIPOS BROCAS REVERSOI,IMAS PORAUTO!ÍÁTÍCO

DE VELOCIDÀDE PORREDUçÃO SENTTDOTOROUE DE roneçÃo
ESQUERDA/DIREI( TA ) EONTE DE AI, IMENTAÇÃO YEADACHA VOLTBI ÀUTO!{ÁTICA

UT IILTE o EMZAR EOUIPAMENTO TENSÃO DEOUALQUER 1ENTREAI,IMEMTÀÇÀO
0v-24 60HZ50/ BATERIA RECÀRREGÉVEL DE ÀLTA LIDADECAPAC I ION
GAMENTOLI ÀuTo}íÁr co DA BAIXOENERGIA; NÍvEL DE RUÍ VIDO BRAÇÁO,

DEVELOCIDÀDE DOROrAÇÃO L2MICROMOTOR 5Ê- 62 PORRPM, VARIAÇÃO TOROUE 0
CM CONTRAON4 Âueur,o 1 AUTOCI,AVÁVEL1 erÉ

INTRASISTEMA RATÓRIGI o, 1TRASMISSÃO 1 SIQUÀLQUER
PREC rsÃo CONBROLENO DE coM 1DE 2RoTAÇÃo vÀIRÀçÃo 5 À 625 RPM,

ÀINFERIOR 5rÍquroo RUBAIXO Íoo DEOG, SISTE}.ÍATRÀBAIJHO PUSH

CROMOTOR DEPROGRÀI'íÁVEI, 1 52 ARPM 625 RPM SUTPOS REGUIJAGEM
E

ROTAÇÃO
REvERSÁo ACOPLÀI\íENTO Is TEMAs BAIXOINTRA, nuÍoo DE
TÁVELÀJUS 0 3 4 0 cM.

(IE{)OR DIRJADIOGR,AFIA GI TAIJ CABO 3 METROS
5x67 85x3 TA!,ÍANHO 1 MEGAP9 ÁnseIXEL, 6'ssNsÍvnr, 57 MM2 RESOL,uÇAo

2 PL't /!tr',

UND 1

2tL - 2 crcLos D ErEMpERAruna i2Íliffiicó;
ÍVOLT L21/220 VAC/ sOHZ - 6OH, PLACA ELETRÔNICA COM MI

PARÀ PROTEÇÃO DA RESISTENCIA E SOBRE AAUECIMENTO DA CÂ}ÍARÀ
PREssÀo, vÁr,vures DE SEGURANÇe (axrrvÁcuo E soBRE pnsssÃo

VEDAÇÃO DA PORTA EM SITICONE; PORTÀ COM FECHN{ENTC
EM AÇO INOXIDÁVEIJ REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE ÀO

BAÀIDEJÀS E SUPORTE (OPCIONÀL),FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PÀRA SOBRECORRENTE,

I
CROCONTROI,ADOR, PAINEI

DE MEMBRANA, MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERÀTURÀ, CICLC
TRABÀLHO AUTOI'íÁTICO, SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHÀDA,. TERMOTASTO DE

, SENSOB

), ÀBASTECIMENTO
Áeua ueuuer,, ÀNEL DE
vÉs os rrrÀvArcÂlnRA

4BRAçADETRÀ E COPO.

UND 3

sruRr ErJETRrco ÀrÉ Í50ll --p loo oHMs
: 50!Í - CARGÀ 300 OHMS COAGULAÇÃO: 25W - CARGA 300 OHMS rnrOUÊNCre:
: 442 KÍlZ - SENOIDAL BLEND: 442 KHZ MODULÀDO À 30

SPRÀY, PULSO SENOIDAL COM TAXA DE REPETIÇÃO DE 30,3 KHZ DI!{ENSÕES:
: L4,4 CMrLÀRGUPÀ: 23t0 CM, PROFUNDIDADE: 23

rueuraçÃo: npop sr,Érnrcl - LLo/220 vorr (AUTor'ÍÁTrco)
CÀBO DE PI.ACAT{EUTR,A- P.EE CPN-{OOI PEDÀI, SIMPLES - REF PS-IOO - 1 CÀNETT

DE BAIXA - REF CPB-100; 1 PLÀCA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) - REE
1OO 2 1 CABO DE FORçA (3M _ 3XO,75MM) 1 KIT DE ELETRODOS DE BÀIXA - REE

1OO 1 ELETRODO TIPO ÀGUIJHA (85MM) - P'EE EA-85 1 ET,ETRODO TIPO ÀGULHA DE
(66!Gí) - REF EA-66 1 ELETRODO TIPO ALçA PEQUENÀ (O=4,5MM) - REF

.5, 1 ELETRODO TIPO BOLA lA=2,1!O{) - REF EB-2,1; 1 ELETRODO TIPO BOLÀ
(O=A,2tfin) - REF EB-4,2, 1 ELETRODO TIPO EACA RETAPEQUENA (67MM) - REF EFR-

, 1 MANUAL OO USUÁnrO ESPEC. ÀIIIBENTAL TEMPERjATURA DE OPERÀçÃO: O A +50'C
DADE RELATIVÀ: 15 A 9Ot (OPER,AÇÃO) 10 A 9Ot (ARMAZENN{ENTO)

9

,SCM; PESO: 2,6 KG,
- so/6onz AcEssóRros:

,3 KHZ - DUTY 49i

UND

n{EsA AuxrLrAR rNox 40x40x8010 UND 2

lsumoona DE FÁcrL urrLrzAçÃo, s ECAGEM RÁprDA, sarxo cor.rsuMo DE ENERGTA,

ICOMPACTÀDA E COM U}!A ESTRUTURÀ RESISTENTE, IDEÀL PARÀ SELAR EMBALAGENS

lurrLrzÀDAs pAp"a o pRocEsso DE ESTERTLTzAçÃo, VoLTAGEM: 110v ou 2zov,
§nsrstÊwcra BLTNDADA EM AÇo rNoxrDÁvÉr DE ALTA DURABTIJTDÀDE, porÊNcrA 5ow,
lrRpouÊucra so/60:,/.2.

11 UND

}.{INI ENCUBADORJÀ BIOLOGICAS - MATERIAL PT,ÁSTTCO ABS, CAPACIDADE 04 INICADORES
prclo 24 ou 48 HoRÀs (vApoR), TEMeERÀTURA rqÁxrue DE rwcuaaçÃo 60oc,
lrnsouÊr{cra s0/60H2, porÊNcrA 10w.

L2 UND I

3lcoMpREssoR 50L/8 pf,slzHp DESLOCÀMENTO TEóRrCO8 pÉS3/MrN - 22'7 L/}IÍN PRESSÃC

lon oeunaçÃo MÍNrMÀ 8o LBF/poL3 - 5,5 BAR pREssÁo DE opER.AÇÃo uÁxrue 12oBElpoL3
F e, g BAR RorAÇÃo l.7so RpM No DE prsrÕEs 2 - L NÍvEL DE RuÍDo 62 A 7s DB,

§Úunno DE poLos 4 voLu,rE Do REsERvÀTónro sor,, coR BRANco DrMESÕES uÁxruas
1750 x 400 x ?00 PEso 40KG

13 UND

DE P,AIO x - CONEECCIONADOS EM ALUMINIO PERFILÀDO COM ROLAITíENTOS

BÀIJANCEADOS ATNEVÉS DE MOIAS QUE COMPENSAI\Í O PESO DO APARELHC
E PERMITEM A MOVIMENTAÇÃ,O COM DOIS BRAÇOS, I'M TIORIZONTAL E I'I1

CO ALCÀ},ISE HOR]ZONTÀL DE 15OO MM E MOVIMENTO VERTICÀI, DE 30 GRAUS

BAIXO E 25 GRAUS PAR,A CIMÀ, CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAI{ENTO PAR.E
pRorEÇÃo Ao oPERÀDOR, rMERSÃO EM ór,nO GARANTE nmnnreUneçÁO E

EFTCAZES, MESMO NOS CASOS DE USO TNTENSTVO, TENSÃO NOMTNAL 70
, CORRENTE DE 8 MÀ, DISPI,AY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA

t4

DE 0,1 À 2,5 SEGUNDOS POTÊNCIA 1,20 KVA.

UND

\
UND

\)

'7pAMARÀ EscuRja oDoNToLóGrcA - DTMENSÃo Do vrsoR 19,2 x
IPOLIESTIRENO DE AIJTO TMPACTO - PSAI COPOS { COPOS DE

lncotvôarco DTMENsÃo Do pRoDUTo 22 x 2s x 32 cM (t x A x c)
lxe pBso Do pRoDUTo EMBÀr,ADo 1,100 KG.

9,5 CM MATERIA!
2OO !,IL - EORMATC

PESO DO PRODUTO 1

15
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3. o.DÀS OBRTCAçôES DO COIIIRATàNTE
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇão do objeto da
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

a.o.DÀs oBRTGAçõE§ DO COrúRÀIÀDO

DE N



\./

4'l.Responsabili-zar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fiscal, civiI,tributária e trabalhista, bem como por todas aJ despesas e compromissos assumj-dos, a quarguertltulo, perante seus fornecedores ou terceiros em ,areo da execúção do objeto contratad;.4.2.substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servlços gue apresentaremdefeitos, alteraçÕes, imperfeições ou guaisquer lrregularidades discrepantes à! exigências doinstrumento de ajuste pactuado, ainda gue constatados somente após o recebj.mento ou f,agamento.4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante préviae expressa autorização do Contratante.
4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilltação e qualificação exigidas norespectivo Processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao cóntratante os documentosnecessários, sempre que solicitado.
4.S.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentação exigiàa na fãse de habilitaçáo.
4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vj_gente,
enguadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, nor:rnas e especificaçôes técnicas
correspondentes .

4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

s.O.DO PRÀZO E DÀ \rIGÊNCIÀ
5.1.o prazo máximo de entrega do objeto da contrataÇão, gue admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 5?, §1o, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2.A vigência do respectivo contrato será determinada: até o final do exerclcio financeiro de
2021, considerado da data de sua assinatura.

6.O.DO REÀ'USTÀUEITTO
6.1.Preços registrados - revisão:
6.1.1.No caso de reconhecimento do desequillbrio econômico-financeiro do preÇo inicialmente
registrado o gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do
preço, liberando o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou determinar
a negociação.
6.l.2.Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveniente, o gerenciador do sistema convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especifÍcaçÕes. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preÇos aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. A ordem de
cLassificação dos fornecedores que acej-tarem reduzir seus preÇos aos valores de mercado observará
a classlficação orlginal.
6.1.3.Na ocorrência do preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.1.3.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confj.rmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentadosi e
6.1.3.2.Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.1.4.0 realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de
dados, Índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponÍveis que assegurem o levantamento
adequado das condiÇões de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar
a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o
pedido.
6.1.5.Definido o valor máximo a ser pago pelo ORC, o novo preÇo para o respectivo item deverá
ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor
vinculado.
6.1.6.Não havendo êxito nas negociações, o ORC deverá proceder à revogaÇão da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabÍveis para obtenÇão da contratação mais vantajosa.

6.2.Preços contratados - reajuste:
6.2.7.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
6.2.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e medj-ante 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 apresentaçâo da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
6.2.3.Nos reajustes subsequentes ao prj-meiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.2.4.No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela ú1tima variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cáIcu1o referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, semprê
que este ocorrer.
6.2.5.Nas aferiÇões finais, o índice utilizado para reajuste será,
definitivo.
6.2.6.Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão. o que vier a
legislaçâo então em vigor.

o

ou de qua
ser



6.2
ofi
6.2

'7'Na ausência de prevlsâo lega1 quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo indiceciaI, para reajustamento do preÇo do valor remanescente, por meio de termo aditi.vo..8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

7.0.DO PÀOÀMEI|EO
7.1.o pagamento será real-izado mediante processo regular e em observância às normas eprocedimentos adotados pelo oRC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,contados do perÍodo de adimplemento.
7.2.o desembolso máximo do perÍodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, deacordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com adisponibilidade de recursos financeiros.
7.3.Nenhum valor será pago ao contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçãofinanceira que the for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplêncla, ã qüal poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquei natureza.

8.0.DÀ COü{pRO\rÀçÃo DE EXECUçâO E RECEBTUEI|TO DO OB{TETO
8.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condÍções de adimplemento daspactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão,
caso, às disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

obrigaçÕes
conforme o

v

\./

9.0.DOg PROCEDI!íEIITOS DE FISCAT.TZÀçÃO E GERENCTàIíEI|rO
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal docontrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsldio de pertinentes
a essas atribuições.
9.2.A administraÇão e os demais atos de controle da correspondente Ata de Registro de preços,
decorrente do competente processo licitatório, serão realizados através do Departamento de
Compras, atuando como Gerenciador do Sistema de Registro de preços.
9.3.Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de
vantajosidade, acompanhando os preÇos praticados para os respectivos itens registrados, nas
mesmas condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixaÇão do valor máxj.mo a
ser pago para a correspondente contratação.

10.0.DÀs sÀlrçôEs N)MTNTETRÀIn as
10.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não
celebrar o contrato, dej-xar 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, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municlpios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento
Unificado de Eornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semeLhantes mantidos por
Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo das
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
10.2.4s referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva
guê, convocados, nâo honrarem o compromisso assumido sem justificatj-va ou com justificativa
recusada pela Administração.
10.3.4 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 contratado; c - multa de L0t (dez por cento) sobre o valor contratado pela j-nexecução
total ou parcial do contratoi d - sj-multaneamente, qualquer das penalidades cabÍveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei L0.520/02.
10.4.Se o vaLor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) 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 1t (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
10.5.Após a aplicação 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.

11. 0.DÀ COMPENSÀçÃO FTNAIICETRÀ
11.1.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 êncargos moratórios devidos êm razáo do atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM : N x VP , Ir 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 = indice de compensação financeira, assim apurado: I :
(Tx + 100) + 365r sendo Tx = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mese ou, na

feridosua falta, um novo Índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do
lndice estabelecido para a compensação financeira venha a sêr extinto ou de gualquer :

possa mais ser utilizado, será adotado,
legislação então em vigor.

não
pelaem substituição, o que vier a ser dete



12.O.DO }ODEI.o DE PROPOSTÀ
!2.L.É, parte integrante deste Termo de Referência o model-o de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 0L.

RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS
SECRETÁRIA

\./

v
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ESTÀDO DÀ

PREFEITT'RÀ I,ÍNICTPÀL DE I,OGEIRO
coMlssÂo pERríAttElÍEE DE LrCrEÀçÃO

AI{EXO 01 ÀO TEMío DE REEERÊNCIÀ - PROPO§TÀ

PREGÃO ELETRÔNICO N" OOOO2/202L

PROPOSEA

REFEREI|TE: pREcÃO Er.ErRÔNrCO N" OOOO2/2021
PREEEITUR.A MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.

OBüETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀ AQUISIÇÃO DE EQUIPA},ÍENTOS oDoNToLÓeTco PARA ESTRUTURAÇÃo E
ADEQUAÇÃO DOS AI,ÍBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃo PRII'{ÁRIA À saÚos DESTE MUN]CIP]o.

PROPONENTE:
CNPTT:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo

\,/

\./

rnRcÀ^oDErr UNID}DE QT'âITEIDTDE PREçO T'NIE. PREÇO @ràú
UND1 RADAOR - BATERIÀ (SEM FIO)

SER UTILIZADO COM OU SEM ET, LVZ
POR LED DE ALTA POTÊNCIA (

/CM2I . TEMPORIZADOR PARJA

CLAREÀMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS COM

ONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E

DÀ OPERAÇÃO. TEMPO UÁXÍUO OU

: 300 SEGUNDOS PROTUNDIDADE
zeçÃro DE 6 MM. LED TNDTCATTVO

P SONORO DO TEMPO DECRESCENTE
co 100v - 240, coRPo DA

TUÍDo EM ABS, PEÇÀ DE !,ÍÃO ANATÔMI
MEIJHOR MAUSEIO. TEMPO DE USO

TOTÀI, - 120 MINUTOS. SILENCIOSO,
S NÃO NECESSITà DE VENTILAÇÃO EORÇADA,

ÔMETRo INTERNo AUToMATICO:
CÀMENTE À POTÊNCIA DE T,UZ

(SEM FUGA DE IJUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134OC
GTRO DE 360.. SISTEMA STÀND BY.

IJIGA ÀUTOMATICN,IENTE APÓS 2

RÀ EOTOPOI,IMERIDE

UTTLI

EM F]BR]A ÓPTTCE ORT

UND

DESLITA,ULTP"ASSOM COM .]ATO ALTSONI
CER,A},IIC, CHÀVE SEI,ETORA ULTRÀ-SOM

DE BICARBONATO, SINTONIÀ ÀUTOMÁTI
FREOUENCTA, À.]uSTE DO NÍVEL DA

CÀ DE CORES, FACII,ITAM OS

PERIODONTIA, ENDODQNTIA OU GER,AI,,
DO UI,TRÀ-SOM COM STSTEMA DE

E AUTOCLAVÁVEL, AUMENTA A VI
DO TRiANDUTOR, CANETA DO

SONIC üET CERJAI{IC .JATO

COM SISTEMÀ DE REMOÇAO DO BI
STURÀDOR PARA IJIMPEZA E AUTOCLAVAGEM,

ZAçÃO INTERNA DO AR E DA
DOS TERMINAIS DE ENTRÀDA, SI

OLENÓIDES PAR,A PROPORCIONÀR CORTES

R,AÇÕES OA ÁEUE E AR INSTANTANEADíENTE
ZAçÃO INTERNÀ DO BI

sóDro DA vÁvura ATÉ A PEçA DE I{Ão,

A.]USTE EINO PARA CONTROLE
E ÀR POSSIBILITAI1I ADEOUAR

SINCRONIZADO COM

VARREDURADE

DE CÀDA

ESCA],À DOS NÍVEI,



v

\-/

TRÀNSPÀRENTE, FILTRO DE AR
ss!,rt-luro!íÁrrce; ULTRÀSsoM

SONIC .]EI CERN{IC, PEÇAS DE
coM I|AI{GUEIRAS r,rSAS, LEVES

, PEDÀL PÀRA ÀCIONN{ENTO,
, ÀcoMPàNlrÀ o suPoRTE (03)

INSERTOS E CHÀVE DE APERTO,
EM plÁsrrco REsrsrENTE,

JATO SONIC üET CER,AMIC

BICARBONATO DE O, REISTENTE E

BArxÀ RorAÇÃo) BÀrxA GERAçÁo nEcllon,
MULTIFLEX SISTEMÀ DE

.13tí DE potÊwcre 2, 2BAR, spRAy rRrpo,

T DE CÀNETÀ , CONTRA

e!,Í cgRÂMrce

UND 10

135'C PESO LÍOU:OO TNFERTOR A 5Oc,
T2.4OO RPM/MIN SISTEMA DE

róRro rrxaÇÃo DÀ BRocÀrGrRo
COM EXTPGMA SIMPLICIDÀDE E RÀPIDE

1:1

P.ETÀ - ESIERILI UND 1

3

4

UND
23,5C11, ALTURA: 39,oCM,

QUIDO: 3,160KG, PESO BRUTO

potÊwcra DE TPÀBÀLHo: 750rí
DADE DE VOLIIME DESTILADO:

/HORÀ; CAPACIDADE TORIAL DA CUBA DE INOX
IITROS.

LADORÀ

0COI,ETA/ENCHIMENTO:
BIVOIJT,

DO PRODUTO

: 4,150KG; PESO DO

FREOUÊNCIA: 50/

UND

ZADOR APICÀL - PAINEL VISÍVEL
IJ ÀCESSO EM IJCD, ACIONAIT{ENTO

PEÇA DE MÃO;N VEI,OCIDADE
E O TOROUE PODEM SER AiISUTADOS
9 PROGRAMAÇÔES PRÉ-DEFINIDAS,

DO ÁPTCU DE DUPLA
, QUATRO MODOS DE OPERÀÇÃO,

À UTILIZAÇÀO DE DIVERSOSTIPOS
E IJIMAS REVERSO AUTOI{ÁTICO

E REDUÇÃO DE VELOCIDADE POR TOROUE:

(ESOUERDA/DIREITA), FONTE DE

VEADA BIVOLT AUTOMÁTICA QUE

6OH2i BATERIA RECARREGÉVEI,

ENERGIA, BÀIXO NÍVEL DE RUÍDO
VARIAçÃO DE VEIJOCIDADE

DO MICROMOTOR 125-625RPM,
POR TORoUE 0.3 - 4.0N.CM

1:1 ÀUTOCLAVÁVSL ArÉ 135'C, FÁCr

IRATÓRIO, TRASMISSÃO 1:1 ÀDAPTÁVEL
SISTEMÀ ROtAtÁTO; PRECISÃO

DE ROTAÇÃO COU VAIRAÇÂO DE 125
RPM; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 5OG,

NUÍOO DE TRÀBAI,BO SISTEMÀ
MICROMOTOR EI,ÉTRUICO
EM AIT'MÍNIO, REDUTOR

MICROMOTOR, ROTAÇÃO PROGRAI{ÁVEI, DE ].2
4625 RPM, POSSUI REGULAGEM DE

REVERSÃO ÀCOPI,AI{ENTO - SISTEMA INTRA,
NUÍOO OU TRABALHO TOROUE

DO SISTEMÀ

OUALQUER
oo Aze

PAMENTOo EOUI
0v-ENTRE 1ALIMEMTAÇÂO

0.3 - 4.0 N.CM.

DE TORAÇÃO

DE

LI-ION; DESLIGN{ENTO

6

5

UND 11 PARA RADIOGRATIA DIGITAI, -
DTMENSSÔES (MN) , 27,5X38,5X6

: ]..9 MEGÀPIXEI,; ÁP.EA SENSÍVEI,
uÁx:ue rEóRrcÀ: 21 PL/vtut., RES

3UNDI
2L/I34 GR.AUS, PAINEL ANAI,ÓGICO'
21 /220 vAc/ 50Hz - 60H; PLACÀ

MICROCONTROLADOR, PAINEL FRONTAL

, MANÔMETRO COM ESCÀLAS
E TEMPERÀTURA; CICLO DE

PAPÀ PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA

SSÃO, VÁI,VULÀS DE SEGURÀNçA (ANT

SOBRE PRESSÁO); EAESTUCIMENTO DE

DE DA

2tL - CICLOS D

AÀUECIMENTO DA CÂUME; SENSOR

SECAGEM coM
TERMOTASTO

EM



v

SILICONE; PORTA COM FECHAMENTO ÀTRAVÉS DE

rRÀvArcÂMARÀ EM AÇo rNoxrDÁvEL REvEsTrDr
3OM MATERIÀL ISOLÀNTE AO CÀIOR, BANDE.TAS
B SUPORTE (OPCIONAI,),FUSÍVEL DE PROTEÇÃC
PARA SOBRECORRENTE, MÀNGUEIRÀ,
IBRAçADEIRÀ E COPO.

9 BTSTURI ELETRICO ATE 15OW - POTENCIAS DE
SÀÍDÀ: CORTE 1OOÍI - CARGA 3OO oHMs BLEND:
50vü - cÀRGÀ 300 oHMs coAGUr,ÀçÃo: 25w -
CARGA 3OO OHMS FREOUÊNCIA: CORTEI 442 KHZ
- SENOIDAL BIJEND: 442 KHZ MODUIJADO A 30,3
RHZ - DUTY 49t COAGUIÀÇÃO SPRAY; PULSO
SENOIDAIJ COM TAXA DE REPETIçÃO DE 30,3 KHZ
DIMENSÕES : ÀLTURÀ: L4 , 4 CM, IJARGURjA: 23, 0

CM, PROFITNDIDADE: 23,SCM; PESO: 2,6 KGi
ALTMENTAÇÃO: REDE ELÉTRTCA - L70/220 VOLT
(AUTOMÁTrCOI - 50/60H2 ÀCESSÓRrOS: 1 CABO
DE PLACAI,IEUTRA- RET CPN-4001 PEDAI
SIMPLES - REF PS-1OO - 1 CANETA PADRÃO DE

BAIXA - REE CPB-100, 1 PLACA NEUTRA EL
rNox (150x100x0,5MM) - REF pN-100 2 1 CABo
DE FORÇA (3M - 3XO,75MM) 1 KIT DE

EIETRODOS DE BAIXÀ - REF KEB-IOO 1

EIJETRODO TIPO ÀGUIJHA (85!O{) - REF EA-85 1

ETETRODO TIPO AGULHÀ DE DEPILÀçÃO (66MM)

- RET EA-66 1 ELETRODO TIPO AIÇÀ PEOUENA
(O=4,5MM) - REF EAL-4.5, 1 ELETRODO TIPO
BOLA 16=2,1!0{) - REF EB-2,1, 1 ELETRODo
IIPO BOLÀ lA=4,2l,úfú1 - REE EB-A,2, 1

ELETRODO TIPO FACA RETAPEQUENA (67MM)

REF EFR-6?, 1 MÀNUAIJ DO USUÁRIO ESPEC.
AI,IBENTAI, TEMPERATURA DE OPERÀÇÃO: O A

+sOOC I'MIDÀDE P.EI,ATIVA: 15 A 9Ot
(opERAçÃO) 10 A 90t (ARMÀZENAI,IENTO) .

I'ND

10 MESA AUXILIAR INOX 4OX4OX8O I'ND z

11 EI.ADORÀ DE FÁCIL UTII.IZAÇÃO,S ECAGEII

úerDe, BArxo coNsuMo DE ENERGTA,
COMPACTADA E COM UMA ESTRUTUTIP
RESISTENTE, IDEÀL PARÀ SELAR EMBALAGENS

I'TILIZÀDAS PARA O PROCESSO DE

ESTERTLTZAÇÂO, VOLTAGEM: 110V OU 220V,
PASISTÊNCIA BLINDADÀ EM AÇO INOXIDÁVÉL DE

AtTA DURÀBILIDADE, POTÊNCIA 5O!Í,
EREQUÊNCrA 50/60H2.

UND

t2 MINI ENCUBADORÀ BIOI,OGICAS
PLÁSTICO ABS, CAPÀCIDADE 04
clcljo 24 OU 48 HORAS (VAPOR),
uÁxrun DE rNcuBAçÃo 60oc,
50/60H2, POTÊNCrA 10W.

- MATERIÀI
INICADORES

TEMPERATUR,N
FREOUÊNCIT

I'ND

13 COMPRESSOR 5OL/8 PÉS/2HP DESI,OCAI{ENTO

TEÓRICO8 PÉSt/MIN - 227 L/14ÍN PRESSÃO DE

OPERAÇÃO MÍNIMA 80 I,BF/POL! - 5,5 BÀR

PRESSÃO DE OPEBÀÇÃO tUÁXrUn 1208F/POL3 -
6,9 BAR ROTAÇÃO 1?50 RPM NO DE PISTÔES 2

- L NÍVEL DE RUÍDO 62 A 15 DB, NÚMERO DE
poLos 4 vol,urllE Do RESERVÀTÓRIO 50r,, con
BRiANCO DrMESÔES UÁXrUnS 750 X 400 X ?00
PESO 4OKG

UND

t4 APARELHO DE R,AIO X - CONTECCIONADOS EII{

AI,WÍNIO PERFITADO COM ROLÀ},tENTOS

MECANICA},ÍENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE

MOI,AS OUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO
APAREI,HO E PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO COI{

DOIS BRAÇOS, UM HORIZONTAL E UI.{

PANTOGRÁFICO ALCANSE HORIZONTAT DE 15OO

MM E MOVIMENTO VERTICAL DE 30 GR,AUS PAR.n

BAIXO E 25 GRAUS PARjA CIMÀ, CABEÇOTE COI.!

SISTEMA DE ATERRJAMENTO PÀRÀ MÀIOB
PROTEçÃO AO OPER,ADOR, IMERSÃO EM ÓT.SC

GÀR;A}ITE REFERIGERÀÇÃO E ISOLAI4ENTC
EFTCAZES, MESMO NOS CASOS DE USC

INTENSIVO, TENSÃO NOMINAL 7O KVP,
CORRENTE DE 8 MA, DISPLAY INDICADOR DE

TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRÀDUADA DE

O,L A 2,5 SEGUNDOS POTÊNCIA 1,20 KVA.

UND 'l

I \
15 CAI.IARÀ ESCURÀ õDOUTóIÓETCA - DIMENSÃO DO

ITISOR 19,2 X 9,5 CM MATERIAL POI,IESTIRENO
DE ALTO IMPACTO - PSAI COPOS 4 COPOS DE

2OO MI, - FORMATO ECONÔMICO DIMENSÃO DO

PRODUTO 22 X 25 X 32 CM (L X A X C) PESO

DO PRODUTO 1 KG PESO DO PRODUTO EMBALADO

1,100 KG.

UND

W
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R§



PRAZO DE ENTREGA:
CONDIÇÕES DE PAGA}VIENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para fins de pagamento
Banco:
Conta:

Loca1 e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel tinbrado do proponente.

\./
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ESTÀDO DÀ
PRETETTURÀ MUNICIPÀ! DE !&GEIRO

coarssÃo pEnlíAtrElrrE or r,rcrreçÃo

ÀltExo rr - pnneío pr.srRôNrco N" oooo2/202l

MODELO DE DECLARÀÇÃO - não possuir no quadro societário servidor do ORC

REFEREITEE: pREGíO rr,UrnôrrCO N" OOOO2/2021
PRETEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - pggr.NuÇÃo de que não possui no quadro societário, servidor púb1ico da ativa do órgão
realizador do certame ou de qualquer entidade a eIe vinculada.

O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionári.os,
gualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Mogeiro,
como também em nenhum outro órgão ou entidade a eIa vinculada, exercendo funçÕes técnicas,
gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Local e Data

NOME/CPElASS INATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAçÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

:e*1 '
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ESTÀDO
PREEEITT'RÀ I4'}ECIPâIJ DE I{OCEIRO

coMrssÃo PEBIíâNENE DE r.rCrTÀçÃO

ÀIIEXO rrr - PRECÃO Er.ErRôNrCO No OOOO2/202L

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ÀIÀ DE REGISIRO DE PREÇOS No: ..../2O2L

Aos dias do mês de de ..., na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Mogeiro, Estado da Paralba, Localizada na Av. Presidente João Pessoa - Centro -
Mogeiro - PB, nos termos da Decreto Federal n" 1.892, de 23 de .Ianeiro de 2013; Decreto Federal
no L0.024, de 20 de Setembro de 20L9i e legislação pertinente, consideradas as alteraÇões
posteriores das referidas norrnasi e, ainda, conforme a classificaÇão da proposta apresentada no
Pregão Eletrônico ao 00002/202L que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PNU\ AQUISIÇÃO DE EQUIPAI{ENTOS ODONTOLÓETCO PARA ESTRUTURÀÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AI4BIENTES DE
AssrsTÊNcrA oDoNToLÓGrcA NA ATENÇÃo PRrMÁRrA À seúoe DEsrE MUNrCrpro; resolve registrar o preço
nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGEIRO - CNP,J no 08.866.501/0001-67.

IIENCEDOR:

CNPiÍ:
IEBí ESDECTDTCÀCÀO }|ARCÀ T'NID. OU}NT P.I'NIT. P.ro8ÀI.

Tc'lltr

CIÁUSUIÀ PRI}IEIRÀ - DÀ \IAIJIDN)I DOS PREçOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Mogeiro firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados,
facultando-se a realização de licitação especlfica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condiçôes, sem que caiba direito a recurso
ou indenização.

cúusÍnÀ sEcuxDÀ - DÀ lrrrLrzÀ@ DÀ ÀrÀ DE REcrsrRo DE PREçog:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condiçÔes
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial n" 00002/202t,
patte integrante do presente instrumento de compromisso. A presentê Ata de Registro de Preços,
dulante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Mogeiro, que também é o órgão gerenciador responsáve1 pela
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no
resPectivo orçamento programa.

cLÁUsuIÀ TERCEIRÀ - DAS DISPOSIçõE§ GERÀIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão EletrÔnico no 00002/2021 e seus anexos, e a seguinte
proposta vencedora do referido cêrtame:

Item(s):
Valor: R$

Item(s):
Valor: RS

cúusurÀ euÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as ques
de Itabaiana.

tÕes decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca

ffi-





ESTÀDO DÀ
PREFEIÍURA }IT'NICTPÀL DE I&@TRO

coMrgsÃo PERIíàNENTE DE r.rCrTÀçÃO

ÀÀIEXO II/ - PRECÃO Er.EItsôNrCO N" OOOO2/202L

MINUTA DO CONTRÀTO

CO!ÍTRATO No: ....1...-CpL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 51 CELEBRAM A PREFEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E , PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORI'{A ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
PresidenteJoão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNP,J no 08.866.501/OOO1-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio rlosé Ferreira, Brasil-eiro, Casado, Empresario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - pB, CpF no 840.L99.644-gL,
Carteira de Identidade no 3350118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRATN.ITE, e do outro lado

\./ por ..
CPF no

. ., CNPJ no ... , neste ato representado

as partes contratantes assinar o presente contrato,
seguintes:

residente e domiciLiado na . .. .,
., Carteira de fdentidade Do . . .., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram

o qual se regerá pelas cláusulas e condições

CIÁUSUIÀ PRII,IEIRÀ . Dos EUTIDàuE!ÚTog:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico n" 00002/202L, processada nos
termos da Decreto Eederal to 7.892, de 23 de ilaneiro de 2013; Decreto FederaL no 10.024, de 20
de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alteraçôes posteriotes das
referidas nonnas.

CLÁUSuIÀ SEGT'!ÍDÀ - DO OBJEIO:
o presente contrato tem por objet,o: coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA AoursrÇÃO DE EeUIpAD,ÍENTos
ODONTOLÓGICO PÀRA ESTRUTURAÇÃO E AOEQUAÇÃO DOS AII{BIENTES DE AssIsTÊNcIA oDoNToLÓGIcA NA ATENÇÃo
PRIMÁRIA À saÚoe DESTE MUNICIPIo.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
licitação modalidade Pregão Eletrônico no 00002/2021 e instruÇôes do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e
será reaLizado na forma parcelada.

crÁusurÀ TERCETRÀ - Do \reroR E pREços:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS

CIÁUSULÀ QI'ÀRTÀ - DO REÀ'T'STÀIIíEITTO:
os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
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, excfusivamente
para as obrigações iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela úItima variação conhecida. liquidando a diferenÇa correspondente
tão logo seja divulgado o Índice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cáfculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre gue este ocorrer.
Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescentê, por meio de termo aditlvo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

crÁustIlÀ eurNrÀ - DÀ DorÀÇâo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamento vigente

' :qh# "
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Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEr MUNrcrpAL 340/2020 PoRTARTA GM/MS No 3.3gL/2020
02.040 sEc MUNTCTPAL 02040.L0.L22.0004.2920 MANUTENÇÃo DAs ATTvTDADEs DA sEcRETARTA DE sAúDE3.3.90.39.00.00 001 ourRos SERV. DE TERC. pESSOA ,JURTDTCA O2O4O.10.301.t}t2.LO28 AQUTS. DE
EOUIPAMENTO PARA POSTOS DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 2IL EQUIPAI4ENTO E MATERIAL PERMANENTE
02040.10.301.L0L2.2037 MANUTENCAO DAS ATTVTDADES DO PROGRÀMA SAUDE BUCAL O2o4o.10.3o2.l_013.2943
MANUTENCAO DAS ATIVIDÀDES DO CEO 4.4.90.52.00.00 2T4 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CIÁUSI,IÀ SEXIÀ . DO PÀGãT.{EMO:
o pagamento será efetuado na Tesouraria do contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perlodo de adimplemento.

cLÁusI,IÀ sÉrníÀ - Do pRÀzo E DÀ vrcÊNcxa:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 57, § 10, da Lei 8.666/93,
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 (cinco) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeíxo de 202L,
considerada da data de sua assinatura.

cLÁusulÀ orrÀvA - DÀs oBRrcAçõEs Do coNTRÀtÀNTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contratoi
b - Proporcionar ao Contratado todos os mej-os necessários para o fiel fornecimento contratadoi
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à gualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuiçÕes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norlna vj.gente, especialmente para acompanhar e fiscaLizar a sua execução. respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsldio de informações pertinentes a
essas atribuiçôes.

cúusrltÂ NoNÀ - DÀs oBRrcAçõgs oo corrERÀEÀDo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C1áusula 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 legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
tÍtuIo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuçâo do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e idÔneo, aceito pelo Contratantê, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atosi
d - Permitir e facilitar a fiscalizaçã,o do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados ;
e - Será responsável 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 interessadoi
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumentor sêttl
o conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratantei
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo llcitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

cLÁust,LÀ DÉCDíA - DÀ ÀLMNÀçÃO E RE§CISÃO:
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
direi-to, conforme o disposto nos Arts.7'1, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1o da Lei
8.566/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabeLecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

clÁusuLÀ DÉcItíÀ PRIUETRÀ . DO RECEBIMEIITO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigaÇões pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pefo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

clÁustllÀ DÉCII{A SEGT,ITDÀ . DAS PEI{ÀI.IDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeÍtará 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 vÍrgufa cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execução do objeto ora

que admite prorrogação nas condições e
está abaixo indicado e será considerado

contratado i c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
parcial do contratoi d - simultaneamente, qualquer das penalidades cablveis fundame:
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

crÁusutÀ DÉcrr{À mRcErna - DÀ coMPENsÀçÃo FrNAlrcErRÀ:

ou
na
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Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde gue o Contratado
não tenha concorri.do 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 razeo do atraso no pagamento serão calculados com
utilizaçãodaseguintefórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
serpagaiel=lndicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo Índice
adotado pelo Governo Federal que 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 substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

cráusuLÀ DÉcItíÀ euÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questÕes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRATAI.ITE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATADO


