
ESTÀI)O
PREFEIÍUNÀ lfi'f,ICIPÀ! DE INoGEIRO
colfissÂo PEnuÀlrENrE DE LICIIâçâO

EDITAL Licitação
PROCESSO ÀDrírNrgrRAfrrro N" pp 000271202L
r.rcrreçÃo tt" . ooo27 l2o2]-
MODÀLTDÀDE: PREGÃO PRESENCIÀL
TrPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURÀ MUNTCIPAL DE MOGEIRO
Àv. PRESTDENTE JOÃO PESSOA, 47 - CENTRO - MOGETRO - pB.
CEP: 58375-000 - rel.: (83) 32661033.

Observação:
Certanc restrito à participrçto de llLcroeq»rcsar, trqrrecas dc P.quano Portc c Equiparado!, nos
termos da legislaÇão vigente.

O Órgão Realizador do Certame acima gualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
dsnoinado aLqtleanantê ORC, torna púbIico para conhecimento de guantos possam interessar que
fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 08:30 horas
do dia 18 de Maio de 202L no endereço acima indicado, Iicitação na modalidade Pregão Presencial
n" 00027/2021, tipo menor preço, e o fornecj.mento realizado na forma parcelada,. tudo de acordo
com este instrumento e em observância a Decreto Municipal n" 016, de 10 de Novembro de 2006; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normasi conforme os
critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para:
CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PÀRA EORNECIMENTO DE EPI E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PÀRÀ A
ADMTNISTRÀÇÃO DIRETÀ DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

IIIPORIÀNTE: o prclente c.rt D scrá rcalizado aindr, oepocialmnte, coo fulcro naa dirposiçõce
dê IÊt Fcdcral n" 13.979, d. 06 do fovcrciro dc 2020, altoradl o, port nto, dontre outrar mdidae
excetr»cionaia e tq»orárl,ea, oa paâzoa doe procodl,rntoc ecrto rcduzidoa pela rctade acndo quo,
quando o paazo origlnal for n(rnro íqrar, art aorá arndondado para o n(rrero int iro
aatocedente, bcn cono, o! atantuaig rccurgoc incrcnta! ao prooarro tarlo ofolto dcvolutlvo, noe
tcrcc do Àrt. {"-G, §§ 1" o 2", da rcfcridr nome.

1.0.DO OBaÍErO
I.l.Constitui objeto da presente ]içitação: CoNTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ FoRNECTMENTO DE EPr E

MÀTERIÀIS MEDICO HOSPITÀLAR PÀRÀ A ÀDMINISTRAÇÃO DIRETÀ DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.
1.2.Às especificaÇÕes do objeto ora licitador encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termg de Referência - Ànexo I deste Instrumento.
1.3.4 contratação acima descrita, gue será prgcessada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaçôes técnicas e informaÇÕes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica -
CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ FORNECIMENTO DE EPI E MATERIAIS MEDICO HOSPITÀLAR PARÀ A
ÀDMINISTRÀÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE MoGEIRO -, considerada oportuna e imprescindível, bem como
relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de aÇões
continuadas para a promoÇão de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em
relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

2.0.DO rOCÀ! E DÀrÀ E DÀ ILPUGDIAÇÁO DO EDrTÀr.
2.1.Os envelopes contendo a documentaÇão reLatÍva à proposta de preços e a habilitaçâo para
êxecução do objeto desta licitaÇão, deverão ser entregues ao PregoeÍro até as 08:30 horas do
dia 11 de Maio de 202!, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo loca1,
data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes.
2.2.InformaÇões ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail: licitacaomogeiroQuol.com.br.
2.3.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste certame, se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
até 01 (um) dia útil antes da data fixada para recebimento das Propostas.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petição no prazo de até 12 (doze) horas, considerado
da data em que foi devidamente recebido o pedido.
2.5.4 respectiva petiçâo será apresentada da seguinte forma:
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2-5.1'.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no
seguÍnte endereço: Av. Presidente João pessoa, 47 - centro - Mogeiro - pB.

o.DOS Er.BíENIOS PÀRtr LrCrrÀçfO
1.Àos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
1.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIE]CAÇOES;
1.2.ANEXO rr - MODELOS DE DECrÀRAÇÔES,
1.3.ÀNEXO rrr - MoDELO DE DECLÀRÀÇÃO DE REGULÀRIDÀDE - HABTLTTAÇÃO,
1.4.ANEXO ]V - MINUTA DO CONTRÀTO.
2.4 obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte forma:
2.1.üunto ao Pregoeiro: gratuitamentei e
2.2 . Pelos sites : www. mogeiro.pb. gov.brllicitacoes ; www. tce. pb. gov. br.

{. O.DO ST'BORTE LEGÀI.
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Decreto MunicÍpêl no 016, de 10 de Novembro de 2005; e
legislação pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores das referidas normasi que ficam
fazendo partes integrantes deste instrumênto, independente de transcrição; e ainda,
especialmente, a Lei Eederal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada.

5.0.DO PRÀZO E DOIÀÇÍO
5.L.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e gue admite prorrogação nos casos previstos pela LeÍ 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrêga: Imediata.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. 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 ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 6 (seis) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, conforme o
disposto no Art. 4"-H da Lei 13.979/20, alterada.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguÍnte dotação:
Recursos PróprÍos do Municipio de Mogeiro: LEI EEDERÀL 13.979/20 LEI MUNICIPAI, 340/2020 02.0L0
GABINETE DO PREEEITO O2O1O.O4.I22.2OO2.2OO3 MÀNUTENCAO DAS ATIVIDÀDES DO GÀB]NETE DO PREFEITO
02.030 sBc. DE EDUCAÇÃO, CULTURÀ, ESP, LÀZERE TURTSMO 02030.L2.122.2006.2948 MANUTENÇÃO DÀ SEC.
EDUCAÇÃO, CULTU, ESP, LÀZER E TURTSM 3.3.90.39.00.00 111 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURTDTCÀ
02.040 sEc. MUNTCTPAL DE SAUDE 02040.10.L22.0004.2920 MÀNUTENÇAO DAS ATrvrDÀDES DA SECRETÀRrA
DE SAÚDE 02040.10.301.2007.2042 MANUT DÀS ATIV]DADES DO EUNDO MUNICIPÀL DE SÀUDE 3.3.90.39.00.00
211 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICÀ 02.O5O SEC. DE ACAO SOCIÀL EMAS 02050.08.244.2008.2040
MÀNUT. ÀTrVrDÀDES DÀ SEC. DE ÀCÀO SOCrÀL 02.070 SEC. ÀGRrC. MErO AIIBTENTE, PESCA E PECU
02070.20.722.2010.2066 MANUT. ATIV.ÀDM. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE 02.O8O SEC. DE INDUST.
COMERCIO E INERÀ ESTRUTURÀ 02080.1.5.452.2009.20'13 MANUTENCAO ATIVIDÀDES ÀDMIN]STRÀTIVAS DÀ

SEINERÀ 3.3.90.39.00.00 OO1 UTROS SERV. DE TERC. PESSOA \TURIDICA

6.0.DÀS CONDrÇôES DE PÀRrrCrPÀçÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao PregoeÍro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de
habJ-litaçâo, nos termgs definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Eguiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no pais, nern agueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Àdministração Pública ou que estejam cumprindo a sanÇão de suspensão
do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.4.Os licitantes gue desejarem enviar seus envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão via
postal - com Aviso de Recebimento AR -r deverão remetê-los em tempo hábil ao endereÇo constantê
do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Flaviano Clebson Araújo. Não sendo
rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e
o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participaÇão no certame.
6.5.Quando observada a oco*ência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão púbIica, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.Dà REPRESBTTTçãO E DO CREDEIICTIIIENEO
7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
através de um representantê, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento
licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e Lances verbais. Cada licitante
credenciará apenas um representante que será o únÍco admitido a intervir nas fases do certame
na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posterj.ormente por outro
credenciado.
7.2.Para o credencj-amento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

'idamente



7.2.t.lraLando-se do representante IegaL: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no gual estejam expressos seus
poderes Para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;"l.2.2.lraLando-se de procuraflor: a procuraÇão por instrumento público ou partJ.cular da gual
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar prêÇos, firmar
declaraçôes, desistir ou aprêsentar as razões de recurso e praticar todos oa demais atos
pertinentes ao certamei acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa,
quando for o caso, gue comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuração
seja particular dovcrá acr reconhecida a filor cn cartório do reapectivo aignatário.
7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do início da sessão pública -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartórj-o competente, pelo pregoeiro
ou membro da Eguipe de Àpoio.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a
manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanter o Pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários
à participaÇão ng certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentação:
7.5.L.DeclaraÇão de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III, e
7.5.3.ComprovaÇão de que o Licitante se enquadra nos termos do Àrt. 3o da Leí 123/06, sendo
considerado microempresa ou empresa de pequeno portê e recebendo, portanto, tratamento
diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. TaI comprovaçâo poderá
ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos sequintes documentos, a critério do
licitante: a) declaração expresaa formalmente asslnada por profissional da área contábÍ1,
devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do
licitante ou eguivalente, na forma da legislaÇão pertinente. A ausência da rêferida declaração
ou certidão simplificada irnpedirá a participação do licitante no presente certame.
7.5.3.1.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Àrt. 43, §3", da Lei 8.666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou
empresa de pequeno porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de PreÇos e Documentaçáo ferem enviados via postal, a
documentação relacionada nos itens 7.5.L, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de Preços.

8.0.DÀ PROPOSfÀ DE PREçOS
8.1.À proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPÀIJ DE MOGEIRO
pRoposrA DE pREÇos - PREGÃO PRESENCTÀL No. 00027 /202L
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os seguinte§ elementos

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus
elementos - Anexo I -, em papel tinbrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu
represêntante legal, contendo ne correspondente item cotado: discriminação, marca e/ou modelo e
outras caraÇterísticas se necessário, quantidade e valores unitário e total expressos em

algarismos.
8.3.Será cotado um único preÇo para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decimais. fndicaÇão
em çontrário está sujeita a correÇão observando-se os seguintes critérios:
8.3.1.8a1ta de dígitos: serão acrescidos zetosi
8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor gue 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens
excedentes suprimidos,
8.4.À quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser inferior a 100t da
estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - AnexQ I. DÍsposiÇão em contrário
não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.
8.5.À proposta deverá ser redigida em Ilngua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
cLareza, sem alternativas, raouras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última
datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da Proposta em algarismos,
dos prazos de entrega ou execuçãor das condiÇões de pagamento, da sua validade gue não poderá
ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar
necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e o valor totaf, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8,7.Fica estabelecido que havendo divergência de preÇos unitários para um mesmo

serviço, prevalecerá o de mener valor.
ou



8.8.No caso de alteraÇão necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Àpoio,
decorrente exclusivamente de Íncorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicação e,/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
8.9.4 não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposiçôes do
ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta.
8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modãIo-fornecido pelo oRC, desde
que esteja devidamente preenchido.
8.11.Nas licitações para aquisÍção de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos
ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.
8.12.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste instrumento,
8.13.Eica facultado ao licitante a apresentação da proposta também em mídia, ou seja, em CD ou
PENDR]VE.

9.0.Dà HABrLrrâçÃO
9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma)
via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
DOCIJMENTAÇÃO - pREcÃO PRESENCTÀL No. 00027 /202t
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.J DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCTMENTÀÇÃO deverá conter os seguj.ntes elementos:

9.2. PESSOA .TURÍDICA:
9.2.l.Prova de inscrição no Cadastro Nacj.onal de Pessoa JurÍdica - CNPJ.
9.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do
Iicitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, en se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício, Decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa indÍvidual. Estas exigências nâo se aplicam ao licitante gue,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos termos
do presente instrumento convocatório, a referida documentação solicitada neste subitem.
9.2.4.BalanÇo patrimonial e demonstrações contábeis do último exercÍcio social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, com indicaÇão das páginas corrêspondentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento,
assj.nados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o Balaço de Àbertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente.
9.2.5.Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.2.5,Certidôes negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalentê, na forma da lei.
9.2.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - EGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal.
9.2.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a
apresentaÇâo de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pefo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943.
9.2.9.Declaração do Licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da
Constituição Eederal - Art. 27, Inciso v, da Lei 8.666/93i de superveniência de fato impeditivo
no gue diz respeito à participaÇão na licitação; e de submeter-se a todas as cláusulas ê
condiçôes do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo fI.
9.2.L0.Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distrÍbuidor da sede do
licitante, na máximo 30 (trinta) dias da data prevj-sta para abertura das propostas.
9.2.LL.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemêIhada ao objeto da IicitaÇão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
9.2.L2.ÀIvará de localizaÇão e funcionamento e/ou declaração da Prefeitura do local da sede da
Firma, informando que a mesma funciona no endereço mencionado nos documentos.

. Docue.ntsçIo ecpccífica :

.1. Licença Sanitária Estaduaf ou Municipal.

.2.Comprovação da Autorização de Euncionamento da empresa licitante - ANVfSÀ, acompanhada,
quando for o caso, da devida autorização para comercializaçâo de medicamentos controlados.

9.4.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita negte instrumento,
precedidos per um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, Por
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da E
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Àpoio ou publicaÇão em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
Iegíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do grazo de validade, e
encerrados em envelope devidarnente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilj-tar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o licitante
9.5.À falta de qualguer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias orj-ginais para autenticação pelo Pregoej-ro ou membro da Equipe de Àpoio
ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentaÇão de documentos de habilitação iora
do envelope especÍfico, tornará o respectivo licitante inabilitado. euando o documento for
obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônÍcos correspondentes.
Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentação eadastral de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC' para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante,
guando for o caso.

IO.O.DO CRIEÉRIO PÀRÀ .'T'IJGI!|ENIO
10.L.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irâo passar a fase de lances
verbais e na classificaçâo final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preÇo apresentado para o
correspondente item.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
disposto no Art. 30, §2o, Inciso II. da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de
lances verbais, se fará através de sorteio.

11.0.DÀ ORDMI DOS ER]àBAI,HOS
11.1.Para o recebimento dos envelopes e início doe trabalhos será observada uma tolerâncj-a de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
1l-.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credencj-amento
dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos 1Ícitantes não impedirá a efetivação
da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas
as condiçôes estabelecidas neste fnstrumento Convocatório e seus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido ptazo para a apresentaÇão de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada
ao recebimento das propostas de preços.
11.5.O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão
e a decfaraÇão, separada de qualguer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação.
ll.6.Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu contêúdo juntamente
com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentaÇâo
neles contidas.
ll.T.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoej-ro analisará os documentos e as observaÇõês porventura
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando
a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento,
relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entrêtanto, se assim julgar necessárÍo,
poderá divulgar o resultado numa nova reunj.ão.
11.8.Não havendo para cada item licítado pelo menos três propostas nas condÍções acima definidas,
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer gue
sejam os preços oferecidos.
11.9.Ern seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes
dos licitantes inÍcialmente classificados, que deverão ser formulados de forma suÇessiva, em

valores distj-ntos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. Serão realizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser
interrompida, marcando-se uma nova sessão púbIica para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, j.mplicará na exclusão do l-icitante apenas da et,apa de Lances
verbais para o correspondente item cotado e na manutenÇão do úItÍmo preÇo apresentado, para
efeito de classificaçâo finaL das propastas.
11.11.Decfarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira cfassificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeÍto.
]-t.t2.Sendo aceitável a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentaÇão
de habilitaÇão somente do licitante gue a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitante será declarado vencedor, §endo-Ihe adjudicado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente faae recursal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta náo for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classifÍcação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilítação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda as disposiçôes do instrumento convocatório.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Àta circunstanciada, na qual serão regj.stradas todas as ocor
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Àpoio e licitantês presen
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11.15.Em decorrência da Lei Complementar t23/06, a comprovaÇão de regularidade fÍscal e
trabalhista das microempresas e empresas de pegueno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.4s microempresas e empresas de pegueno portel por ocasião da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restriÇãoi
11.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o Prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual perlodo, a critério do ORC, para a
regularizaÇão da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negatÍvas ou posit,ivas com efeito de certidão negativa;
L1.15.3.4 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.
1L.16.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes
dos envelopes Proposta de PreÇos e Documentação que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DocumentaÇâo, ainda lacrado, do
licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por
seu representante legaI no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologação do
presente certame, será sumaríamente destruído.

12.O.DO CRrEúRrO DE ÀCErfrBrLrDÀDE DE PREÇOS
12.L.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado no Ànexo I
- Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
t2.L.L.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, If, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequÍbilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item.
12.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0.DOS RECTTRSOS

13.1.Declarado o vencedor, qualguer 1Ícitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenÇão de recorrer, observando-se o disposto no Àrt. 4o, Inciso XVIII, da Lei !0.520/02 e,
principalmente, no Àrt. 4"-G, §§ 1o e 2", da Lei 13.979/20, aftêrada.
13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.3.À falta de manifestação imediata e motivada do ficitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC Íará a adjudicação do objeto da
licitação ao proponente vencedor.
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo
ser protocolizado o original, nos horários normais de expedlente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no seguinte endereço: Àv. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

1a. 0.DÀ BOUOT,OGAçÁO E ÂD.rIrDrCÀçÃO
14.1.Conc1uído a fase competitÍva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentaÇão
de habilitaçáo e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente,
o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a
autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários
à Àdjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o caso.
14.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a LicitaÇão, desde que aprêsente a devida
fundanentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO CONTnÀIO
15.1.Àpós a homologaÇão pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, assinar o
respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela referida norma.
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vencedor da licitação.
15.3.É perrnitido ao ORC, no caso do Iicitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato
no prazo e condiçôes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-Io em igual prazo do licitante vencêdor.
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Àrts.71, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento



15.5.0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscj.mos ou
supressões que se fizerem necessários, até 50t (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, nos termos do Àrt. 4o-I da Lei 13.979/20, alterada

16. 0.DÀS SÀNçÕES ÀDUII|I8TRÀIrVâS
16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÇão
do contrato, 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 Municipios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Eornecedores SICÀF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Federa] ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações legais.
16.2.À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contxatado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades prevÍstas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0r5* (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no início ou na execuçâo do
objeto ora centratado,' c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
total ou parcial do contratoi d - simultaneamente, qualguer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
16.3.Se o valor da mufta 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 gue o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicação de quaisguer 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 fundamênto legal da puniÇão, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ COMPROTAÇÃo DE E:(ECUÇÃO E RECEBTLENEO DO OB.,EI()
17.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, à disposições dos Àrts. 73 a 75, da Lei 8.666/93.

18.0.DO PÀCâXE|EO
18.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedinentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
L8.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação gualguer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou Ínadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem gue isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde gue o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaçâo
financeira, devida desde a data limÍte fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utiLização da seguinte fórmula: EM = N x VP x Í, onde: EM = encargos
moratórios; § = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga, e I = índice de compensaÇão financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo Índice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
índice estabelecido para a compensação financej-ra 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.

19. O. DO REÀi'USTâIIEIIEO
19.1.Os preÇos cgntratados são fixos e irreajustáveis no Prazo de um ano.
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preÇos
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
19.4.No caso de atrasg ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela úItima variação conhecida, Iiquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
19.5.Nas aferiÇões finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamênte, o definitivo.
19.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualguer forma não
possa mais ser utilizador será adotado, em substÍtuiÇão, o que vier a ser
legislação então em vigor.
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19.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

20.o.DÀS DTSBOETçôES GERIIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa
ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuração legaI, poderá representar mais
de uma Licitante.
20.3.4 presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocaÇão de t,erceiros, mediante parecer escrlto e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos êventos da presente licitação sejam declaradas
feriado e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o
primeiro dia útit subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos.
20.5.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, sê reserva no dÍreito de paralisar a
qualguer tempo a execuÇão da contrataÇâo, cientificando devidamente o Contratado.
20.6.Decairá do direit,o de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
güêr tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades gue o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20.?.Nos vafores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com
aguisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidír sobre os respectivos preços.
20.8.Às dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superior do ORC, em gualquer fase da licitação, a Promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a in§trução do processo.
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.

Mogeiro - PB, Abril de 202L.
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ESTÂDO DÀ
PREFEIIIOR,T, Ifi'NICIPÀI. DE I()CEIRO

coMlssÃo PERXAIIENTE DE LICIIÀçÍIO

ÀNE:(o r - pREcÃO pRESElrCrÀr N" 000271202L

TERMO DE REFERÊNCIÀ - ESPECIFICAÇÔES

1.0.DO OBirErO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇão: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESÀ PARA EORNECTI{ENTO DE EPr E MÀTERTATS
MEDICO HOSPITALAR PÀRÀ À ADMINISTRÀÇÃO DIRETÀ DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

0.,rusrrrIcÀrwÀ
l.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela.
2.As caracteristicas e especificaÇões do objeto ora licitado são:

2.
2.
e
2.

va , I,

2.3.Para o item com a indicaÇão trMEr a participação é exclusiva a Microempresas e Empresas de
Pequêno Porte, nos termos da legislação vigênte.

3. 0.OBRrGÀçôES OO COTTIRATÂDO
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇâo do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materÍais ou serviços gue apresentarem
alteraÇôes, deterioraçôes, imperfeições ou quaisguer irregularidades discrepantes às exigêncÍas
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que Çonstatados após o recebj-mento e/ou pagamento.
3.3.Não transferÍr a outrem, no todo ou em parte, o objeto da cont,rataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros j-nstrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e gualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fiIial da empresa que apresentou a documentação
na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
sêr rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇões técnicas
correspondentes .

{.O.DO CRIÍÉRIO DE ÀCEITâBILIDâDE DE PREçOS
4.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acima, na
coluna código:
4.1.1.Com indicios gue conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exeguibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item.
4.2.Salienta-se que tais ocorrências não descLassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
4.3.Os lances verbais serão efetuados êm unidade monetária nacional.

5. O.IíoDEI.O DÀ PROPOSTà
5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente,
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde gue seja
devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Ànexo 01.

F.ENÀTA CRTSTTNA STLVETRA NEVES VÀSCONCELOS

SECP.ETÁRIÀ
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ESTÀDO DA
PRETEIAUNÀ U'NICIPÀú DE IíoGEIRO
corfisgão PEBüArrENrE DE LrCrtÀçãO

ÀNE:(o 01 àO TERTTO DE RETENÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENC]AL N" OOO27/2027

PROPOSTà

REF.: pREcÃO PRESENCTÀL X" 000271202L

OBJETO: CONTRÀTAÇÂO DE EMPRESA PARÀ EORNECIMENTO DE EPI E MATERIAIS MEDICO HOSPITALÀR PARA A
ADMTNISTRÀÇÃO DIPETÀ DO MIJNICIPIO DE MOGEIRO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo

ITRCÀ/IODEIÍ@Dr@ DtSCR$.I![À§IO UIIIDÂDE QUTNTIDTDI PREÇO T'UIT PRECO EOTÀI.
1 tWÀ P/PROCEDIMENTO EM I.ÀTEX TÀtI{ M CX C/

TOO I'NID
cx 15

2 ttlvÀ P/PROCEDIMENTO EM LÀTEX TÀt{ G CX C/
tOO UNID

cx 1E

3 uÁscana N95 3M BRÀNCÀ UND 315
4 rÁscapa N95 coM ETLTRo ÀzuL T.,ND 31C

5 UÁSCANE C/ESLÁSTICO SÀNFONÀDA DESC. CX

C/50 UND

cx 110

6 Ócul,os DE PRoTEÇÃo UND 110
107 TERMÔMETRO DIGITÀL INFRAVER}íELHO MEDIDOB

CORPORÀI, E OBJETOS DISPLÀY DE LED - MÉTODC

DE MEDIÇÀO: SEM CONTÀTO; FÀI)G: CORPO
ÍttMÀNO (35,5 C - 42,9 C); FÀIXA: OBJETO
(0 C - 118 C), EXÀTO: CORPO HUMÀNO 10,2
C), OBJETO (1,0 C) , RESOLUÇÃO: 0,1 C;
coNDrÇÂo DE TRjABALHO: 10 C - 40 C,
coNDrÇÀo DE ÀRMÀZENÀ!{ENTO: -25 C - 55 C,
EONTE DE ÀLIMENTÀÇÁO: BÀTERIÀ ÀLCÀIINA DC

3V 2 ÀÀ, INDICÀDOR DE NÍVEL DE ENERGIÀ:
OUÀNDO DESLIGÀDO < IOT,W, !{EMÓRIÀ3
RECUPERÀÇÃO ÀUTO!{Á!rCA DA ÚLTr!,!À MEDrÇÁO,
VISOR: TEI/À LCD COM LçIZ DE FUNDO ESCÀLÀ
DE LEITURA3 CELCIUS OU EÀHRENHEIT,
DESLIGNTENTO ÀUTO!{ÁTICO: DENTRO DE 30
SEGI'NDOS.

UND

I roucÀ DEsc. coM ELAsTrco cx c/100 UND UND 30

PCT 209 AVENTÀL DESC. TNT !TÀ}IGÀ LONGÀ 3OG PCT C,/10
UND

UND 3010 ÁLcool, GEL À zo* 4,5KG
I'ND 5011 Ár,coor, cEL À ?ot 45oG
I'ND 2s0L2 Ár,coor, ETÉLrco À 7ot 5L

13 ÃLCOOL ETÉLICO À 7Ot lL UND 150
ÁLCOOL ETÉLICO À 7Ot sOOML UND14 150

15 croRo 5t 5L I'ND 150
UND 200

^

16 rESTE RÁPIDO IMUNOCROMÀTOGRÀFICO PÀR;A

DETECÇÁO OUÀLITÀTIVÀ DE ÀNTICORPOS (ÀC)
DÀS CLÀSSES IGG E IGM EM DUAS LINHÀS
TESTES, ÀNTI-SÀRS-COV-2, EM ÀMOSTP"ÀS DE

SORO, PLÀS[\4À OU SANGUE TOTAL HT,MÀNOS

DEVIDÀMENTE REGISTR,ADO NA AGÊNCIÀ
NÀCIONÀT DE VIGILÀNCIÀ SA},IITÁRIÀ
(ÀNVISÀ), COM SENSIBILIDADE E

ESPECIEICIDADE ÀCI},íÀ DE 9sICOM DATÀ DE

tIÀLIDÀDE NÃO INFERIOR À 12 (DOZE)MESES DÀ

DATÀ DE ENTREGA DO PROTUDO.

VÀLOR TOTAL DÀ PROPOSTÀ - R§

w"



PRÀZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - rtem 18.0:
VÀLIDÀDE DÀ PROPOSTÀ - IIem 8.0:

CNP.I

Responsáve1

/-de-de-



FOLHÀ 01l02

ESTÃDO DÀ
PREEEIET'RÀ IíI'IÍICIPÀL DE IOCEIRO

coüirEgÂo pERtíAlrENrE DE úrcr8ÀÇÃo

ÀNEXO rr - PREGÃO pRA§EDrCrÀr tt" 000271202t

MODELOS DE DECLARÀÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO27/2027
PREFEITURA MUN]CIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Àrt. 7" inciso
xxxIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em gualquer trabalhoi podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislaÇão vigente.

2.0 - DECLÀRÀÇÃO de superveniência de fato inpeditivo no que diz respeito a participação na
IicitaÇão.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, ArE.32, §2o, o proponente acima gualificado, declara
não haver, até a presente data, fato impeditj-vo no que diz respeito à habilitação/participação
na presente licit.ação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorrências posterlores. Ressalta, aÍnda, não estar sofrendo
penalidade de declaraÇão de idoneidade no âmbito da administraÇão Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

1.0 - DECLÀRÀÇÃO de cumprimento do disposto no Àrt. 7", Inciso XXXIII, da CF - Art, 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

3.0 - DECLARÀÇÃO de submeter-se a todas as cláusuLas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acima qualifÍcado declara ter conhecj-mento e aceitar todas as cláusulas do
respectj-vo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ÀSS INATURÀ/CÀRGO
Rêpresentante legal do proponente,

oBSERVÀÇÃO:
ÀS DECLÀRÀÇÔSS OEVSRÃO SER EIJÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE' QUÀNDO FOR O CÀSO.

':*tr '



EOLHA 02/02
REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO27/2027
PREEEITURÀ MUNICTPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNP.I:

4.0 - DECLÀRÀÇÃO de elaboraÇão independente de proposta

(identificação completa do representante do licitante) r como representante devidamente
constituido de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edita] do Pregão Presencial n"
00021/2027, declara, sob as penas da Iei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregâo Presencial no 00027/2021 foi elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, díscutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n" 00027/202!, por gualquer meio ou por gualguer pessoai

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial no
00027/2021 não foi informada, discutida ou recebida de gualguer outro participante potenclal ou
de fato do Pregão Presencial n" 0002'?/2027, por qualquer meio ou por qualguer pessoai

c) que não tentou, por qualguer meio ou por qualguer pessoa, influir na decisão de qualguer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial no 00027/2021 quanto a participar
ou não da referida IicitaÇão;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 00021/202t
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualguer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n" 00027 /2021 antes da adjudicação
do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participaçâo do Pregão Presencial n" 0002'7/202L
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de gualguer
integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-Ia.

Local e Data

NOME/ÀS S INÀT I RÀ/ CÀRGO
Representante }egal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ELÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO L]CITANTE, QUANDO FOR O CASO.



iTTf;rdl
PREFEITURÀ IIT'NICIPâ! DE INOCEIRO

coMlssÂo pERuÀlrENEE DE r.rclrÀÇÃo

àNEXO rrr - PREGÃO pRESEDrCrÀrJ N" 0002712021

MODELOS DA DECLARÀÇÃO DE REGULARIDÀDE - HABILITAÇÃO

REE.: PREGÃO PP€SENCIÀL N" OOO27/202]-
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

NOME /ÀS S INÀTURÀ./ CÀRGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
À DECLÀR"AÇÃO OEVERÁ SER ELABORÀDA EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICIIÀNTE, QUANDO FOR O CÀSO.

1.0 - DECLÀRÀÇÃO DE REGULÀRIDADE para habilitação previsto no Àrt.40, Inciso VII, da Lei
t0 .520 / 02 .

Local e Data.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4", fnciso VIf,
da Lei 1,0.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.



EETÀDO DÀ
PREEEITURÀ Ifi'NICIPÂI. DE UOGEIRO
cotirssÃo PERilANENSE DE r,rcrràçÃO

ÀltEr(o ry - pREGÃo PRESEIICIAL §" OOO27|2O2L

MINUTA DO CONTRÀTO

CO!{IRÀTO No: ....1...-CPL

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE S] CELEBRÀM À PREFEITURA MUNICIPÀL DE
MOGEIRO E . . .. . . . .., PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE
INSTRUMENTO NÀ FORMÀ ABÀIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501,/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio José Ferrej-ra, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e
domiciliado na Sitio PÍntado de Cima, 138 - Area Rura1 - Mogeiro - PB, CPE n" 840.199.644-9tl
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPÀ, doravante simplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro lado

. ., CNP., no . .. , nêste ato representado
por .. .. residente e domiciliado na . .. .,
CPF n" ..., Carteira de fdentidade no ...., doravante simplesmente CONTRÀTADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o gual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

cúusulÀ PRIIíEInÀ . DoS FTINDNíET{ToS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n" 00027/2021, processada nos
termos da Decreto Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006:, e legislação pertinente,
consideradas as alteraÇões posteriores das referidas normasi e ainda, especialmente, a Lei
Federal n" L3.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada.

CIÁUSuIÀ SEGT'NDÀ . DO OB{IETO:
o presente contrato tem por objeto: coNTRATÀÇÃo DE EMPRESÀ PARA EORNECIMENTO DE EPI E MATERIÀIS
MEDICO HOSPITÀLÀR PÀRÀ À ÀDMINISTRÀÇÃO DIRETÀ DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
licitação modalidade Pregão Presencial n" 00021/202t e instruçÕes do Contratante, documentos
essês que fj.cam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e
será realizado na forma parcelada.

crÁusuÀ rEncErnÀ - Do vÀroR E PREÇos:
O valor t.otal deste contrato, a base do preço proposto, é de R$

crÁust,IÀ QurRrÀ - Do REÀJusrÀrGNro:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prêzo 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 IPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇâo da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, Iiguidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre gue este ocorrer.
Nas aferiçôes finais, o índice utilizado para reajuste sêrá, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de gualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o gue vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
Na ausência de previsão lega1 quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CIÁUSUIÀ OUINTÀ . DÀ DOTIÇIO:
Às despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI FEDERÀL L3.979/20 LEI MUNICIPAL 340/2020
GÀBINETE DO PRETEITO O2O1O.O4.I22.2OO2.2OO3 MANUTENCAO DAS ÀTIVIDÀDES DO GABINETE DO

. 010

&



02.030 sEc. DE EDUCÀÇÃO, CULTURA, ESP, LÀZER E TURTSMO 02030.:.,2.t22.2006.2949 MÀNUTENÇÃO DÀ SEC.
EDUCAÇÃO, CULTU, ESP, LÀZER E TUR]SM 3.3.90.39.00.00 111 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JURIDICA
02.040 SEC. MUNTCTPÀL DE SAUDE 02040.]-0.122.0004.2920 MÀNUTENçÀO DÀS ATTVTDADES DA SECRETARTÀ
DE SAÚDE 02040.10.301.2007.2042 MANU? DÀS ÀTIVIDÀDES DO ET'NDO MUNICIPÀL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00
211 oUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ.rURrDrCÀ 02.050 SEC. DE ÀCÀO SOCrÀL FMAS 02050.08.244.2008.2040
MÀNUT. ATTVTDÀDES DÀ SEC. DE ÀCÀO SOCrÀL 02.070 SEC. ÀGRIC. MErO AMBTENTE, PESCÀ E PECU
02070.20.122.2010.2066 MANUT. ÀTIV.ÀDM. DÀ SEC. DE ÀGRIC. MEIO ÀMBIENTE 02.O8O SEC. DE INDUST.
COMERCIO E INERA ESTRUTURÀ 02080.T5.452.2009.20'13 MÀNUTENCÀO ATIVIDÀDES ADMINISTRÀTIVAS DÀ
SEINFRÀ 3.3.90.39.00.00 OO]- UTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ WRIDICÀ

CIÁUSUIÀ SE'(tÀ - DO PIGII|ENIO:
O pagamento será efetuado na Iesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

cúusulÀ súEruÀ - Do pRÀzo E Dà wcÊ[rcrÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, S 1o, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: Imediata.
A vigência do presente contrato será determinada: 6 (seis) meses, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto
Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, respeitados os prazos pactuados, conforme o disposto
no Àrt. 4o-H da Lei 73.979/20, alterada.

crÁusur.e orrÀ\a - DNt oBRrcâçõgs oo coNTRÀrÀNrE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contratoi
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado,'
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
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribuições.

crÁusurÀ NoNÀ - DÀs oBRrcÀçôEs Do coNERÀrâDo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de gualidade 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, civi},
trÍbutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualguer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, guando da execução do contratof
que o represente integralmente êm todos os seus atos,'
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceíros, 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 instrumento, sem
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 gualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre gue solicitado.

gúueura DÉcrüa - DÀ Àr.EERÀçÃo E RESCTSÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 55 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts.'17, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 50t (cinquenta por cento) do valor Ínicial atualizado
do contrato, nos termos do Àrt. 4o-I da Lei 13.979/20, alterada.

clÁugulÀ DÉCIIIÀ PRIMETRÀ . DO RECEBIIíEITO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Arts. 73 a 16, da Lei 8.666/93.

cIÁUsUIÀ DúCIUA SEGT,IIDA . DÀS PENâLIDÀDES:
À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeítará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5* (zero vlrgufa cinco por cento)
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do obj
contratadoi c - multa de Lot (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução

ora
ou



parcial do contrato, d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

clÁusurÀ DÉcruÀ rtsRcErRÀ - DÀ coMpErrsÀÇÃo FrNArrcErRÀ:
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 adrnitida 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 razão 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 pagamentoi VP = valor da parcela a
serpagaiel=índicedecompensaÇãofinanceirarassinapurado:1=(TX+100)+365,sendoTX
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua fa1ta, 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 qualquer forma não possa mais ser utilj.zado'
será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

crÁusurÀ DÉcrüÀ egÀR8À - Do troRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrat,o em 02(duas) vÍas, o gual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTADO


