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E§TâDO Dtr
PRETEIT]URÀ T.oNICIPâI. DI I@GETRO
conrssÂo pEnuNrENrE on r.rcrreçÃo

EDITÀL Licitação
PROCESEO tDUr§rSrRÀInrO No SE 00002/202L
rrcrreçÃo No. oooo2/2021
MODÀLIDÀDE: PREGÃO SLPTNÔNICO
cRrrÉRro: MENoR PREÇo

Órgão Realizador do Certame:
PREEEITUR,A MUNICIPAL DE MOGEIRO
Av. pREsrDuNre ,roÃo pEssoÀ, 4? - cENTRo - MocErRo - pB.
CEP: 58375-000 - E-mail: IÍcitacaomogeiro0uol.com.br - Tel.: (83) 32661033.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPü 08.865.50j,/0001-67, doravante
dtnoinado aiqrloenrnt ORC e que neste ato é também o Órgâo Gerenciador responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e gerenciamento da Àta de
Registro de Preços dele decorrente, torna púbtico para conheÇimento de guantos possam interessar
que fará realizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado por sua Equipe de Âpoior sediado no
endereço acima, às 08:00 horas do dia L4 de Maio de 202L, por meio do site
httPs://www.portaldecompraspublicas.com.br, Iicitação na modalidade Pregão no OOOO2/2021, 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 observâncj.a a Decreto Eederal n"
7.892. de 23 de.Ianeiro de 2013; Decreto Federal no L0.024, de 20 de Setembro de 2019; e
Iegislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referj-das normasi conforme os
critérios e procedimentos a seguir definidos, vlsando o Registro de Preços para: CONTRÀTÀÇÃO DE
EMPRESÀ PÀRÀ ÀQUISIÇÃO DE EOUIPAI.{ENTOS ODONTOLÓETCO PÀRA ESTRUTURAÇÃo E ÀDEQUÀÇÃo DoS AI.{BTEN?ES
DE ÀssrsTÊNcrA oDoNToLÓGrcÀ NÀ ÀTENÇÃo pRrr'{ÁRrA À saúOu DESTE MUNrCrpro.

Data d,c a.bortura de gogglo 1úbltca: LelOSl2O2L. Eorário: 08:00 - horário do BraaíIia.
Data para início da fase de lances: 18/05/2021. Horário: 08:30 - horário de Brasília.
Local : https : //www.portaldecompraspublicas. com.br

1. O.DO OB.TEAO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA PARÀ AQUISTÇÃO DE EOUIPA!4ENTOS
ODONTOLÓGTCO PÀRÀ ESTRUTURÀÇÃO E ÀDEQUAÇÃO DOS N,íBIENTES DE ÀSSISTÊNCIÀ ODONTOLÓGICA NÀ ÀTENÇÃO
PRIMi(RIA À SAÚOU DESTE MUNICIP]o.
1.2.Às especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condJ-ções -, 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, confgrme a nerma vigente.
1.4.O Registro de PreÇos será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nos
termos do Ànexo III e nas condigões previstas neste instrumento.
1.5.Os preços registrados terão a valj.dade de 12(doze) meses, a partir da data de publicação do
extrato da respectiva Àta de Registro de Preços na imprensa oficial, e a execuÇão do o§jeto ora
Iicitado será de acordo com as necessj-dades do ORC no referido perÍodo.
1.6.À licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens ferem de seu interesse.
1.?.O critério de julgament,o adotado será o menor preÇo unit,ário do item, observadas as
exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificaÇõês do objeto.
L.8.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento Çonvocatório,
especÍficaçÕes técnicas e informaçôes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de comprâ para suprir demanda específica -
CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ AOUISIÇÃO DE EQUIPÀI{ENTOS ODONTOI,ÓGTCO PANE ESTRUTURÀÇÃO E ÀDEOUAÇÃO

DOS AI{BIENTES DE ÀSSISTÊNCIA ODONTOLÓG]CA NA ATENÇÃO PRI},IÁR]A À SAÚDE DESTE MUNICIPIO
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.
1.9.Na referida contrataçâo será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pegueno Porte, nos limites previstos da Lei L23/06. Todavia,
afastados os bênêficios estabelecidos nas Àrts. 41 e 48, por estarem presentes,
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo
Iegal.
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2.0.DÀ IUPUGDIÀçÀO ÀO EDrrâ! E DO PEDTDO DE ISCI.ÀRECII@IAO
2.1.Informaçôes ou esclareçimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá impugnar os termos do Edital dêste certame,
se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (três) dÍas úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública.
2.3.À respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2.3.7.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no
seguinte endereço: Àv. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
2.4.Caberâ. ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da impugnação.
2.5.Àcolhida a inpugnação, será defÍnida e publicêda nova data para a realização do certame.
2.6.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, por meio eletrônicor exclusivamente, da seguinte forma:
2 . 6. 1 . Nq endereço : https : //www.portaldecompraspublícas. com.br; e
2.6.2.PeIo e-mail: IicitacaomogeiroGuol.com.br.
2.7.O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requi.sitar subsídios fermais aos responsáveis
pela elaboração deste Edital e dos seus anexos.
2.8.Às respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
2.9.Às 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 motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

3.o.Dos ErJumlEos PÀBA LrclrÀçÃo
3.1.Àos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:

.1.ANEXO I - M]NUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO;

.2.ÀNEXO TI - MINUTÀ DO CONTRÀTO;

.3.ANEXO IIl - TERMO DE REEERÊNC]À - ESPECIEICAÇÕES,.

.4.ANEXO IV - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO - não possuir no quadro societário servidor do ORC.

.À obtenção do Edit,al poderá ser feita da seguinte forma:

.1..'Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e

.2 . Pelos sites:

3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2
r,ürdr,r.mogeiro.pb.gov.brlIicitacoes,'wvívÍ.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.b
r.
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'I .O.DO SUPORTE LEGAI.
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Decreto Federal no 7.892, de 23 de.faneiro de 20L3; Decreto
Federal n" L0.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislaçâo pertinente, consideradas as alteraÇões
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente
de transcrição.

s.O.DO pRf,zO E DOS RECTTRISOS ORçÀr@nrÁRrOS
5.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93t está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissâo do Pedido de Compra:

Entrega: em até 30 (trinta) dias.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificaÇões definidas no correspondente
Termo de Referência - Ànexo I. Na hipótese do referido telmo não estabelecer o loca1 para a
entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em uma das
unidades administrativas, por ele indicada, gue compÕe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício
fj-nanceiro de 202!, considerado da data de sua assinatura.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotaÇão:
Recursos Próprios do Municíplo de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 PORTÀRIÀ GM/MS N" 3.391/2020
02.o4o SEC MUNTCTPAL 02040.:-0.722.0004.2920 MANUTENÇÃO DÀS ÀrrVrDÀDES DA SECRETÀRrÀ DE SÀÚDE

3.3.90.39.00.00 001 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA WRTDTCÀ 02040.10.301.1012.1028 ÀQUrS. DE

EQUIPAMENTO PARÀ POSTOS DE SAUDE 4.4.9O.52.00.00 2L1 EQUIPÀMENTO E MÀTERIAL PERMÀNENTE
02040.10.301.1012.2037 MANUTENCÀO DAS ÀTrV]DÀDES DO PROGRAMÀ SÀUDE BUCÀL 02040.10.302.1013.2943
IIíÀNUTENCAO DAS ÀTIVIDADES DO CEO 4.4.90.52.00.00 214 EOUIPAI,ÍENTO E MATERIÀL PERMÀNENTE.
S.S.Quando a validade da Àta de Registro de Preço ultrapassar o exerclcio financeiro atual, as
despesas decorrentes de eventuais contrataÇões futuras, correrão por conta das respectivas
dotaÇões previstas no orÇamento do exercício financeiro posterior.

6.O.DAS CODIDTÇõES DE PÀRrICrPlçÃO
6.1.Poderão participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
IicitaÇão, e que estejam com credenciamento regular junto ao ORC, condição para obter, mediante
procedimento regular definido pelo referido 619âo, uma "senha de acessorr
procedimento necessário para a realização do referido credenciamento, também está
endereço : https : / /www.gorLaldecompraspublicas. com.br.
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6,3.4 participação nest,e certame é aberta a quaisguer interessados, inclusive as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislaÇão vigente.
6.4.Não poderão participar os interessados:
6.4.1.Que não atendam às condiÇões deste Edital e seus anexosi
6.4.2.Estrangeiros gue não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para

6.2.O licitante deverá utilizar essa "senha" para acesso ao sistema eletrônico, sendo que a
simples validade no prazo de vigência, não significa sua habilitação automática em qualguer
Pregâo, na forma eletrônica, que venha a participari etapa a ser cumprida a cada certame.

receber citaçâo e responder administrativa ou judicialmente;
5.4.3.Oue estejam sob faLêncj.a, concurso de credores, concordata eu em processo de dissoluçâo
ou liquidaçâo;
6.4.4.Proibidos de participar de licitaÇôes e celebrar contratos administratj-vos, na forma da
legislaçáo vj-gentê;
6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitaÇãoi e
6.4.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9", da Lei 8.666/93.
6.5.É vedada a participação de entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
6.6.Como condiÇão para participação no Pregão, o licitante deverá proceder, preliminarmente, à
devida "gualificação" 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 t23/06, estando, portanto, apto
a usufruir do tratamento favorecido estabeleçido nos seus Àrts. 42 a 49, sendo que:
6.6.1.1.Nos itens exclusivos para participação de microempresag e empresas de pegueno porte, o
náo cumprimento dos requisitos do referido artigo impedirá a participação do licitante nos
respectivos itensi 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 requisit,os apenas produzirá o efej.to de o licitante não
ter direito ao tratatnento favorecido previsto na Lei L23/06t mesmo que ME ou EPP.
6.6.2.Que está ciente e concorda com as condiÇões contidas no Edital e seus anexos.
6.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitação definídos no Edital e gue a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalicias.
6.6.4.Que inexist.e fat.o impeditivo para sua habilitaÇão no cêrtame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.
6.6.5.0ue não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7o, xxxlII, da ConstituiÇão Eederal.
6.6.6.0ue não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1" e no Incj.so III, do Àrt. 50, da
ConstituiÇâo Federal.
6.6.7.Que os bens são produzidos por empresês que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme
disposto no Àrt. 93, da Lei Federal n" 8.213, de 24 de julho de 1991, e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.
5.6.8.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos têrmos da Instrução Normativa no
02, de L6 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério
do Planejamento e Gestão.
6.7.À declaraÇão falsa relativa ao cumprimento de gualquer condição sujeitará o licitante às
sanções aplicáveis previstas em Lei e neste Edital.
6.8.O Prêgoeiro 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 microempresa ou êmpresa de pequeno porte.

7.O.DO CREDNrcIâüENEO
7.1.O credenciamento é o nível básico de cadastro no ORC, que permit,e aos interessados
regularmente cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a Participação em qualguer
Pregão, na sua forma eletrônica, promovido pelo órgão, e ocorrerá pela atribuição de I'senharr

pessoal. Todo o procedimento necessário para realizar o credenciamento, também está disPonível
no endereço: https ://www.portaldecompraspublicas.com.br.
7.2.0 credenciamento junto ao ORC para participação deste Pregão, implica a resPonsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunÇão de sua capacidade técnica para realização
das transaçôes 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, diretamente ou por seu representante, excluída a resPonsabilidade do provedor do
sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido da referida "senha"
de acesso, ainda que por terceiros.

8.0.DÀ ÂPRESEIIEAçf,O DA PROPOSTà E DOg DOCI'UEIITOE DE EÀBII.ITâç,IO
8.1-.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico utilizado,
concomitantemente com os documentos de HABILITÀÇÁO exigidos neste Edital, PROPOSTA com a
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descrição do objeto ofertado e o preço, até ê data e o horário estabelecído
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automatj-camente eSSa etapa de

s para abertura da
envío da referida

documentação.
8.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaçâo exigidos neste
ocorrerá por meio de "senha" de acesso ao sistema eletrônico.
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9.L.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacionaL,.
9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Ànexo I;
9.1.3.Marca: se for da própria empresa deverá ser informado "própria".
9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.
9.4.À quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Ànexo I.
9.5.4 indicação de "própria" em campo especifico, como por exemplo "marca", para o caso de bens

8.3.4s Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentaÇão de
habilitação, ainda gue haja alguma restriÇão de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do Àrt. 43, § 1", da Leí L23/06.
8.4.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desccnexão.
8.5.4té a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retj.rar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitaçâo anteriormente j.nseridos no sistema.
8.6.Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classj-ficação entre as propostas
apresentadas, o que somênte ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
8.7.os documentos que compôem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de Iances.
8.8.0 licitante será responsável por todas as transaÇões que forem efetuadas em seu nome no
sj-stema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
8.g.Todas as referência de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão púb1ica obedecerão o
horário de BrasíIia - DE.
8.10.O 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 dgcumentos por ele abrangidos, a
respectiva "Declaração" de situaÇão do fornecedor, emitida pelo referido sistema, em plena
validadel assim considerada: a data de vencimento do cadastro e, principalmente, a validade do
documento registrado.

9. O.DO PREENCEIIIEDITO Df, PNOPOSIÀ
9.1.O licitante deverá enviar sua PRO9OSEÀ mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de
todos os campos necessários e obrigatórios para o exame dê forma objetiva da gua real adequaçáo
e exequibilidade, tais como:

produzidos pela própria empresa, é condição para a nâo identificação do licitante.
9.6.O envio eletrônico da proposta corresponde à declaraÇão, por parte do licitante, que cumpre
plenamente os requísitos definidos para Habilitação, bem como de que está ciente e concorda com
todas as condições contidas neste Edita1 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 Índiretamente 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 lhe assistindo o direito de pleitear gualguer alteração, sob
alegaÇão de erro, omissão ou qualguer outro pretexto.
9.9.À,s propostas ficarão disponÍveis no sistema eletrônico e qualqucr eI@ânto que potsa
identificar o ll,cítânt iqrorta drccleaeiflcaçlo dr propotte correspondente, sem prejuízo das
sanções previstas nesse Edital.

10.0.DÀ ÀEERIIURÀ DÀ SEggIO, CLÀSSIrrCÂçÃO DÀS PRODOETàS E TORUUTÂçíO DE rÀtlCES
10.1.À abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
10.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquêlas gue
não estejan em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vlcios
insanáveis ou nâo apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência:
lO.2.l.Também será desclassificada a proposta que identifigue o licitante;
L0.2.2.À desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por tados os participantes;
10.2.3.À não desclassificação da proposta não Ímpede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
10.3.o sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
10.4.0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
10,5.InÍciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar fances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:
10.5.1.O lance deverá sêr ofertado pelo valor total do iten.
10.6.Os licitantes poderão oferecer lanceg sucessivos, observados o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
10.7.0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por e1e
registrado pelo sistema.
10.8.0 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, gue incidirá tanto
aos lances intermedíários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta nElo

inferior a RS 10,00 (dez reais).
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10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
10.10.4 etapa de lances da sessão púb1ica terá duração inicial de quinze minutos. Encerrado esse
Prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de temPo de at,é dez minutos, al-eatariamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerada a recepÇão de lances.
lO.1L.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àqueIa Possam ofertar um lance final e fechado em até cj-nco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo:
10.11.1.Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçôes definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, 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.
10.12.Àpós o término dos prazos estabelecidos nos itens anterÍores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores:
10.t2.1.Na ausência de lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máxímo de
três, na ordem de classificaçâo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encêrramento deste prazo.
10.L3.Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Àpoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
10.14.Não sêrão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aguele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
10.L5.Durante o transcurso da sessão púbfica, os licitantes serâo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificaÇão do licitante.
10.16.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
Sistema eletrônico poderá permanecer acessível 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 sessáo púb1ica será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e guatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônj-co utilizado
para divulgaÇão.
10.18.O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edita1 e seus
anexos.
10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
10.20.Em relaÇão a itens não êxclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da
entÍdade 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, aesim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Àrts. 44 e 45, da Lei L23/06.
10.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até cj.nco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
L0.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úItima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
10.23.Caso a mi.croempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naguele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificaçâo,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no iten anterior.
10.24.No caso de equivalência dos valores apresêntados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para gue se identifique aguela gue primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.25.5ó poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
L0.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no Art. 3o, § 2o, da Lei 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens:
L0.26.l,.Produzidos no País;
l0.26.2.Produzidos por empresas brasileiras;
LO.26.3.Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
t0.26.4.Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da PrevidêncÍa Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.
L0.27 . Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances emPatados.
LQ.28.Encerrada a etapa de envie de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar'
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licj-tante gue tenha apresentado o melhor preÇo, Para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
Edital:

\./

10.28.1.À negociaçâo será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
l-icitantes,'
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10.28.2.O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a sua ProPolta etualizada, adeguada ao último lance ofertado e após a negociaçâo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmaÇão
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
10.29.Àpós o encerramento da etapa competitiva, os licitantes interessados poderão reduzir seus
preÇos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, objetivando a formação do
Cadretro dc R,cren'ne, para o caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado:
70.29.1.4 apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resuLtado do
certame em relação ao licitante melhor classificado;
l0.29.2.Havendo um ou mais licitantes gue aceitem cotar suag propostas em valor igual ao do
Iicitante vencedor, estes serâo classificados segundo a ordem da úItima proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
70.29.3.Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a Ata de
Registro de Preços ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas na norrna vigente.
10.30.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade.
L0.31.Àpós a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

11. O.DÀ ÀCEIIÀBII.IDADE DÀ PROPOSTÀ VENCEDORÀ
Ll.L.Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste cert,ame.
1L.2.Havendo proPosta ou lance vencedor com valor final para o respectivo item relacj-onado no
Ànexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
Lt.2.t.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsideradoi ou
tt.2.2.Com indícios gue conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Àrt. 48, IT, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo possíveI a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exeguibilidade,
sendo-Ihe facul-tado o prazo de 72 (setenta e duas) horas para comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item.
11.3.SaIienta-se gue tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
1-1.4.Qua1quer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exeguibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios gue
fundamentam a suspeita.
11.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévj-o no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata.
11.6.O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
mej-o do sistema, 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 solicitação
fundamentada feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo.
L7.6.2.Dentre os documentos passÍvej-s de solicitação pelo Pregoeiro, destacam os que contenham
as caracteristicas do produto ofertado, tais como marca, modelor 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 sj-stema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.
11.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaçâo.
11-.8.O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor preço, vedada a negociação
em condições dj.versas das previstas neste Edital:
11.8.1.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o respectivo licitante para que seja obtido preço melhor;
LL.8.2.À negociaÇâo será realizada por meio do sistemar podendo ser acompanhada pelos demais
Iicitantes.
LL.9.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pegueno Porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, prevÍsto nos Àrts. 44 e 45,
da Lei 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.10.Havendo necêssidade, a Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade.
11.11.Encerrada a anáIise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital-.

12.0.DÀ EÀBTLITÀçÃO
12.1.Ressalvado o disposto no item 8.10, os licitantes deverão encaminhar, no
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de EÀBILIIÀÇIO:

s termos deste
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.2. PESSOA ,nnÍOrCr:

.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa.Turídica - CNPJ.

.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuint,es estadual ou municiPal, relat
Iicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
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12.2.3.4to constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, etn sê
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, 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 P6ís, e ato de registro ou autorizaçâo para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa individual. Certificado da Condíção de Microempreendedor
Individual, em se tratando de MEI. Os referidos documentos deverâo estar acompanhados de todas
as afteraÇões ou da consolidação respectiva.
t2,2.4,Balanço patrimonial e demonetrações contábeis do últino exercÍcio social, já exigíveis e
apresentados na forma da Iei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos dê abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o Balaço de Àbertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente. Não se aplica
ao microempreendedor individual.
t2.2.5.Regularidade para com a Eazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relati"vos aos
Tributos Federais e à Divida Àtiva da União.
t2.2.6.Certídões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da lei.
L2.2.7.ComprovaÇão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - EGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal.
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 Título VII-À da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943.
12.2.9.Dec1aração atestando gue o licitante não possui em seu guadro societário, servidor público
da ativa do ORC ou de qualquer entidade a ele vinculada, conforme modelo - Anexo If.
L2.2.l0.Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
Iicitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
t2.2.77.Consulta Consolidada de Pessoa .lurídica expedida pelo Tribunal de contas da União, no
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico:
www. tcu. gov.br.
t2.2.t2.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitaÇâo, feita através de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito púbIico ou privado.

12 . 3. DocuoontrçIo .!p.êífiêe :

72.3.t.Licença Sanitária Estadual ou Municipal da sede do Iicitante.
12.3.2.Comprovação da Àutorização de Funcionamento da Enpresa - ÀFE, emitida pela ÀNVISÀ.

l-2.4.A existência de restriÇão relativamente à regularidade fiscal e trabalhista nâo impede que
o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor,
uma vez gue atenda a todas as demais exigências deste Edital:
1-2.4.1.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 êmpresas de Pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, gbservando-se o seguinte
procedimento:
t2.5.1.Às microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação,
deverão apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovaçâo de regularidade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo
que esta apresente alguma restrição;
t2.5.2.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 que
o ficitante for declarado vencedor, prorrogável por igual período, a critério do ORC, para a
regularização da documentaÇão, pagamento ou parqelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
12.5.3.4 não regularÍzaÇâo da documentaÇão, no prazo acima previsto, inplÍcará 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 remanesÇentes, na ordem de classificaÇão, Para assinatura
do contrato, ou revogar a licitagão;
L2.5.A.Se, na ordem de classificaÇão, seguir-se outra microêmpresa ou êmpresa de pegueno Porte
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo Prazo Para
regularização.
12.6.Havendo a necessidade de envj.o de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já aPresentados, o }icitante será convocado a
encaminhá-1os, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação:
L2.6.l.Somente haverá a necessidade de comprovaÇão do Prêenchimento de reguisitos,
apresentaÇão dos documentos originais "não digitais'r, quando houver alguma dúvida en
integridade do documento digital.
12.7.Nâo serâo aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF

agueles legalmente perrnitidos:
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t2.7.t.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto agueles que,
pela própria natureza, conprovadamente, forem emitidos somente em nome da natriz.
12.8.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitaÇão, seja por não apresentar
qualquer 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 do
empate ficto, previsto nos Àrts. 44 e 45, da Lei L23/06, seguindo-se a disciplina antes
estabelecj-da para aceitação da proposta subsequente.
12.10.Os documentos necessários à habilitaÇão deverão ser organizados na ordem descrita neste
instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou publicação
en órgão da imprensa oficial. Estando perfeitamente IegÍveis, sem conter borrões, rasuras,
emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade. Por ser apenas uma formalidade gue visa
facilitar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o Iicitante:
L2.t0.1.Quando o documento fqr obtidc via Internet sua legalidade será comprovada ng endereço
eletrônico nele indicado;
t2.70.2.Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedor,
constante dos arguivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo
Iici-tante.
12.11.Havendo necessidade, o Pregoeiro sugpenderá a sessâo, j.nformando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade.
12.12.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste EdÍtal, o licitante
será declarado vencedor.

13.O.DO ENCTIIINEÀIIEDIIO DÀ PNOPOSTA 1TENCEDORÀ
13.1.4 proposta final do licitante declarado vencedor - propotta etualizadr - deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico, e deverá:
13.1.1.Ser elaborada em consonância 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 rubrj-cadas e a última datada
e assinada pelo Iicitante ou seu representante legaI, com indicação: do valor globa1 da proposta;
do prazo de entregai das condiÇões de pagamentoi e da sua validade;
l-3.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento;
1-3.l,.3.Estar adeguada ao ú1timo lance ofertado e a negociação realizada, 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 Çada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo
guêr nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos
seguintes critérios:
L3.2.1.Fa1ta de dígitos: serão acrescidos zerosi
L3.2.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso
será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.
13.3.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preÇo unitário e o total em

algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:
13.3.1.Existindo dlscrepância entre o preÇo unitário e total, resultado da multiplicação do
preÇo unitário peta guantidade, o preÇo unitário prevalecerá;
l-3.3.2.No caso de divergência entre o valor numérico ê o expresso por extenso, prevalecerá o
valor expresso por extenso;
13.3.3.8ica estabelecido que havendo divergência de preÇos unitários para um mesmo produto'
prevalecerá o de menor valor.
13.4.À proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aguela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
13.5.À oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter a1têrnativas de preço ou de qualquer outra condição gue induza o julgamento a maÍs de um

resultado.
L3.6.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.À proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideraÇão no decorrer
da execuçâo do contrato e aplicação de eventual sanÇão ao Contratado:
13.?.1.Todas as especificaÇões do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
13.8.4s propostas que contenham a descriçâo do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponÍveis na internet, aPós a homologação.
13.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a conta! da data
de seu encaminhamento.

1{.0.DOs RECUBSOS
14.1.Dectarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
qualificada ComO micrOempresa Ou emPresa de pequeno porte, se fOr o caso, será
de 30 (trinta) minutos, para gue gualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
motivada, isto é, indicando contra guais decisões pretende recorrer e por quais
campo próprio do sistema.
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14.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoej-ro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente:
t4.z.l.Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérit,o recursal, mas apenas verÍficará as
condições de admissibilidade do recurso;
14.2.2.4 falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito;
t4.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razÔes, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantesl desde 1ogo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que comeÇarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
L4.3.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.4.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

15.O.DT REâBERN'NÀ DÀ SESSÁO PÚBI.ICÀ
15.1.À sessão púb1ica poderá ser reaberta:
15.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que Ieve à anulação de atos anteriores à realizaçâo
da sessão pública prêcedente ou em gue seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os gue dele dependam;
15.1.2.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classíficado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar e contrato, não retirar o instrumento eguivalente ou não comprovar
a regularizaÇão fiscal e trabalhista, nos termos do Àrt. 43, §1", da Lei 123/06. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos inediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
15.2.Todos os Iicitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta:
15.2.L.À convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório;
t5.2.2.À convocaÇão feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro Digital
do ORC, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16. o.Dr DaruDrcÀção E HoDíoLocAçÍlo
16.1.O objeto da lj.citaqâo será adjudicado ao Iicitante decfarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não 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 superÍor
do ORC homologará o procêdimento licitatório.

17.0.DÀ ÀrÀ DE REGTSTRO 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 exeÇuÇão do objeto licitado, nas condiçôes definidas neste instrumento e seus
anexos e propostas apresentadas.
t7.2.O rêspectivo licitante mais bem classificado será convocado para assinar a referida ata no
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de recebimento da notificação,
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Àdninistração. Colhidas as assinaturas, deverá
ser publicedo o seu extrato na imprensa oficial:
L'l.2.1,.Na assinatura da ata de registro de preços será exigida a eomprovação das condições de
habilitaçâo consignadas neste Edital, gue deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência
da referida ata,'
L7.2.2.Caso o licitante primeiro colocado, após convocação, não comparecer, não comprovar as
condiçôes de habilitação consignadas neste Edita1 ou se recusar a assinar a ata, sem prejuizo
da aplicaÇão das sanÇões previstas neste instrumento e das demais cominaÇões legais cabiveis a
esse licitante, é facultado à Àdministr4ção convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classj.ficação e sucessivamente, para, após a comprovação dos reguisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar a ata.
17.3.0 fornecedor com preÇo registrado passará a ser denominado Detentor da Àta de Registro de
PreÇos, após sua devida publicação.
17.4.Será j-ncluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os itens com preços iguais aos do licitante vencedor na seguência da classificação do
certame, objetivando a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento
pelo primeiro colocado da ata, nas seguintes hÍpóteses:
L7.4.L.O registro do fornecedor for cancelado em decorrência de:
L7.4.l.1.Descumprir as condições da ata de registro de preÇos;
L7.4.7.2.Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo
ORC, sem justificativa aceitável;
L7.4.1.3.Não aceitar reduzir o seu preÇo registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercadoi ou
l7.4.L.4.Sofrer sanção prevista nos Incisos III ou Iv, do caPut,, do Àrt' 87,
ou no Àrt. 7o, da Lei 10.520/02.
17.4.2.O cancelamento do registro de preços por fato supervenj.ente, decorrente de caso
ou força maior, gue prejudigqe o cumprimento da ata, devidamente comProvados e just
L'7.4.2.1.Por razão de interesse púb1ico; ou
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77.4.2.2.À pedido do fornecedor.
17.5.Na ocorrência de cancelamento do registro de preços para determinado item, poderá o ORC
proceder à nova licitaÇão para efetivar a correspondente contrataÇão, sem que caiba direito a
regurso ou indenização.
17.6.Serão registrados na ata:
17.5.1.Os preÇos e os guantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase
competitiva; e
77.6.2.Na forma de anexo, os licitantes que aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do
licitante vencedor na sequência da classificação do certame. O referido anexo consiste na
correspondênte ata de realização da sessão pública desta licitaÇão.
1.7.7.A ordem de classificação dos Iicitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações.
17.8.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata, inclusive o acréscimo de
que trata o §1o, do Art. 65, da Lei 8.666/93.
17.9.À existência de preços registrados não obriga a Àdministração a contratar, facultando-se a
realização dê Iicitação específica para a aguisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condiçÕes.
17.1O.Decorrido o prazo de validade da proposta apresentada, sem gue haja convocaÇão para a
assinatura da ata, os licitantes estarão liberados dos compromissos assumj.dos.
17.11.À ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses,
considerada da data de publicaÇão de seu extrato na imprensa oficial.
17.12.Às contratações que se enquadrarem nas situaÇões elencadas no Àrt. 57, da Lei 8.666/93 e
suas alteraçõesr poderâo ter sua duração prorrggada, observado os prazos estabelecidos na
Iegislação 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 GEruNCIÂTGNTO DO SISTEüIA
18.1.4 administração 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 pesguisa de mercado para comprovação de
vantajosidade, acompanhando os prêços praticados para os respectivos itens registrados, nas
mesmas condiçôes ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixação do valor máximo a
ser pago para a correspondente contratação.

19.0.DOS USrrÁRrOS DÀ ÀEÀ DE RECTSTRO DE PREÇOS

19.1.4 ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada:
19.1.1.PeIo ORC, gue também é o órgão gerenciador responsáve1 pela administraÇão e controle da
ata de registro de preços, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo
orÇamento programa.
19.2.0 usuário da ata, sempre que desejar efetivar a cantrataÇão do objeto registrado, fará
através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo
regular.

20.0.DÀ coNrRtrrâçÁo
20.1.Às obrigaÇões decorrentes da execuÇão do objetq deste certame, constantes da ata de registro
de preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no
presente instrumento e nas disposições do Àrt. 62, da Lei 8.666/93, e a contraÇão será formalizada
por intermédio de:
20.l.L.Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigaçôês futuras, j-nclusive assistência
e garant,ia;
20.t.2.Pedido de Compra e Contrato, guando presentes obrigaçÕes futuras.
20.2.O prazo para retirada do Pedido de Compra será de no máximo 05 (cinco) dias consecutivos,
considerados da data da convecaÇão:
20.2.L.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período1 quando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde quê ocorra rnotivo justificado aceito pela
Àdministração;
20.2.2.Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do
prazo de validade da ata de registro de preços, o fornecedor perderá todos os direitos que
porventura tenha obtido como vencedor da licitação;
20.2.3.Quando da referida formalizaÇão da contratação será exigida a comprovação das condições
de habilitaÇão consignadas neste Edital, gue deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigência da contratação;
20.2.A.Caso o fornecedor registrado na ata, após convocaÇão, não comparecer, não comProvar as
condições de habilitaçâo consignadas neste Edital ou se recusar a retirar o PedÍdo de Compra,
sem prejuízo da aplicação das sanÇões previstas neste instrumento e das demais cominações legais
cabíveis a esse licitante, é facultado à Àdministração convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classificaÇáo 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, agginar ou retirar o
instrumento necessário a formalização da contratação.
20.3.0 quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no
pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva
20.4.A supressão do item registrado poderá ser totaf ou parcial, a critério do
sistema, considerando-se o disposto no Àrt. 15, §4"r da 8.666/93.
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20.5.O contrato ou inst.rumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado
no prazo de validade da respectiva ata de registro de preços.
20.6.0 contrato gue eventualmente venha a ser assinado pelo licÍtante 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 Arts.77, 18 e 79, todos da Lei 8.666/93i e realizado na forma de fornecimentg parcelada.
20.7.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuaj.s, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, §1", da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantês de acordo celebrado entre es contratantes.

21. 0. DO REÀ.rUSEÀilENrO
21.1.Preços registrados - revisão:
2t.l.t.No caso de reconhecÍmento do desequilíbrio econômico-financej.ro 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 negocj-ação.
2t.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, gualidade e
esPecificaÇões. Os fornecedores que não aceitaren reduzir seus preÇos aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. À ordem de
classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preÇos aos valores de mercado observará
a classificação original.
2L.1.3.Na ocorrência do preÇo de mercado torna-se superior aos preÇos registrados e o fornecedor
não puder cumpri-r o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
2t.l.3.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumído, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade sê confirmada a veracidade dos motivos e
conprovantes apresentadosi e
2t.t.3.2.Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
21,t.4.O realinhamento deverá ser precedido de pesguisa de preços prévia no mercado, banco de
dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponÍveis quê assêgurem o levantamento
adeguado das condições de mercado, envolvendo todos os elêmentos materiais para fins de guardar
a justa remuneraçâo do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejej-tar o
pedido.
21.1.5.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.
21.1.6.Não havendo êxito nas negociaÇões, o ORC deverá proceder à revogação da Àta de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

27.2.PreÇos contratados - reajuste:
27.2.1.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 proporção da variaçâo verificada
no fPCÀ-fBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaçôes iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
21.2.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeÍros do úItimo reajuste.
21.2.4.No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela úItima variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tâo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cáIculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
21.2.5.Nas aferições finais,
definitivo.
2l,2.6.Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de gua
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determi
legislação então em vigor.
2]-.2.'t.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
oficj-al, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
21.2.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

22.O.Dr COIPRO\I}çÍO DE EXECUÇIO E RECEBTI{ENÍO DO OBarArO
22.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerâo, conforme o
caso, às disposiÇões dos Àrts. 73 a 75, da Lei 8.666/93.
22.2.1eráo designadOs pelo ORC representantes com atribuiçôes de Gestor e Eiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscaLizar a sua execução,
respectivamentê, permitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsídio de informações
pertinentes a essas atribuições.

23.0.DÀS OBRTGAçõEs DO CONEnÀrÀllTE E DO COIITRAEÀDO
23.1.Obrigações do Contratante:
23.1.1.Efetuar o pagamento relativo eo objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com

as cláusulas do respectivo contrato ou outros instsrumentos hábeis;
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23.L.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da
presente contrataçâo, nos termos do correspondente Ínstrumento de ajustei
23.t.3.Notlficar o Contratado sobre qualquer i.rregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exj.me o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
23.L.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.2.Obrígações do Cont,ratado :
23.2.t.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrígações concernentes à legislação fiscaf,
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
gualquer título, perante seug fornecedores eu terceiros em razáo da execução do objeto
contratado;
23.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, oa materiais ou serviços que apresentarêm
defeitos, alterações, imperfeiÇões ou quaÍsquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamentoi
23.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, saLvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratantei
23.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre gue solicitado;
23.2.5.Emitir Nota Fiscal Çorrespondente à gede ou filial da empresa que efetivamente 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,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes i
23.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo IV.

2{.0.DO PÀGA!{ENIO
24.1,.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo 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 imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a gual 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 coneorrido 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 razão do atraso no pagament,o
serão cal-culados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x Í, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi
VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assi-m apurado: I =
(TX + 100) + 365r sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na
sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
índice 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
legÍslação então em vj.gor.

25. o.DNt SÀNÇôES ÀDrdrNrSrRÀTWàIr
25.1.Quem, Çonvocado 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 execuçâo de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de ]icitar e contra
União, Estados, Distrito Rederal ou MunicÍpios e, será descredenciado do Sistema de
Unificado de Fornecedores SICÀE do Governo Federal e de sistemas semelhantes
Estados, Distrito Federal ou MunicÍpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuí
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
25.2.As referidas sanÇões descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de
guê, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justifica
recusada pela Administração.
25.3.À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçÕes assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstaa nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0r5t (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na , no iníeio ou na execução do objeto
ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total
ou parcial do contratoi d - simultanêamente, qualguer das penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei L0.520/02.
25.4.Se o valor da multa ou indenÍzação devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaçâo ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamênto a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1* (um por
cênto) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

a
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25.5.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 fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

26.0.DâS DTSPOSTçôES GERATS
26.t.Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
26.2.Não havendo expediente ou ocorrendo gualguer 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 gue 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 Brasllia - DF.
26.4.No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundanentado, registrado em Àta e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificaçâo.
26.5.À homologação do resultado desta licitaÇão não implicará direito à contratação.
26.6.Às normas 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, en nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
26.8.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Ànexos,
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
Iicitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse púbIico.
26.10.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus Ànexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as do EdÍtal.
26.tt.Decairá do direito de inpugnar perante o ORC nos termos do presênte instrumento, aquele
guêr 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 interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo
ou a autoridade superior do ORC, em gualquer fase da licitaÇâo, a promoção de diligência, na
forma do Àrt. 43, §3", da Lei 8.666/93t destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do

Procêsso.
26.13.O Edital e seus Anexos também estão disponibilizados na integra no endereço eLetrônj-co:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br; e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos,
mediant,e processo regular e observados os procedimenLos definidos pelo ORC, no endereço: Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, nos horários normais de expediente: dag
08:00 as L2:00 horasi mesmo endereço e horário nos guais os autos do processo administrativo
permanecerão com vista frangueada aos interessados.
26.t4.Para dirímir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excLuído qualquer outro,
o foro competente é o da Comarca de Itabaiana, da Paraiba.

Mogeiro - PB, 29 Àbril de 2021.\-/

Oficial
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ESTâDO DÀ
PRETEITT'N,À UI'NICIPÀIJ DE I@GEIRO
courssão nERIíãIIENTE on r.rcrraçÃo

ÀDfu:«o r - pngcÃo nlrrnôrrco N" oooo2/2021

TERMo pe nnrsúr.rcrA - EspEcrErcAÇÕEs

1.0.DO OB.rErO
l.l.Constitui obJeIo desta liciIaçâo: CONTRÀTÀÇÃ9 DE EMPRESA PÀRÀ AoUISIÇÃo DE EQUIPAI'ENToS
OPOT.TIOT,ÓCTCO PARÀ ESTRUTURÀÇÃO E ÀDEOUÀÇÃo DoS ÀMBIENTES on asslsrÊwclÀ oDoNToIÓcrce we arnNçÂo
pnruÁnrl À saúoe DEsrE MuNrcrpro.

2. O.DÀ {'T'STItrICAII\'À
2.L.A contratação acima descrita, que será processada nos texmos deste instrumênto convocatório,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
Justifica-se: PeIa necessidade da devida efetívação de compra para suprir demanda específica -
CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ AQUISÍçÃO DE EOUIPÀMENTOS ODONTOLÓGICO PARA ESTRUTURÀÇÃO E ADEQUÀÇÃO
DOS AMB]ENTES DE ÀSSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIÀ À SAÚDE DESTE MUNICIP]O
considerada oportuna e imprescindíveI, bem como relevante medida de interesse público; e ainda,
pela necessidade de desenvol-vimento 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

E' tr-IFf'I[tr{ lôf.f.rlj[|r_Irlf!
T'ND

ÀZUL GERADÀ POR LED DE ÀLTÀ POTÊNCIÀ (1250 MW/CM2)
zÀÇÃo E CLÀREÀ!'ÍENTO3 5, 10 E 20 SEGUNDOS COM BIp SONORO INDICÀT

DO TEMPO DECRESCENTE BTVOLT ÀUTOMÁTrCO 100V - 240, CORPO DÀ
EM ÀBS, PEÇÀ DE UÁO EUAIÔU:CÀ PAP"A MELHOR MÀUSEIO. TEMPO DE

CÀRGA TOTÀL - 120 MINUTOS. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITÀ DE

RADIÔMETRO INTERNO ÀUTOMÀTICO: CONTROI.A ELETRONICÀMENTE A
LUZ. PONTEIR,à DE FOTOPOLIMERIZÀçÁO CONEECCIONADÀ EM FIBRÀ ÓPITCE

sEM EUGÀ DE LUZ), ÀUTOCLAVÁVEL A 134oC E COM GrRO DE 360c. STSTEMÀ
2 SEM

CÀDÀ 5 SEGT'NDOS E NO FINÀL DA OPERÀçÃO
PROTUNDIDÀDE DE POLIMERIZÀÇÁPO

- BÀTERIÀ (SEM

TEUPORIZÀDOR
. PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FI

. TEMPO úXTUO DE USO CONTINUO:
DE 6 MM. IED INDICÀTIVO DOM

C, CHÀVE SELETORÀ ULTRÀ-SOM OU JATO DE BICARBONÀTO; SINTONIÀ
FREOUENCIÀ, ÀJUSTE DO NÍVEL DA POTÊNCIA ULTRÀ-SÔNICÀ, ESCÀLÀ DOS NÍVEL

DE CORES, FÀCILITN{ OS TRÀBÀI,HQS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA

, CÀNETA DO ULTRA-SOM COM SISTEMÀ DE CÀPÀ REMOVTVEIJ E ÀUTOCIÀVÁVEL,
À VIDÀ uTÍT, PO TRJANDUTOR; CÀI,IETA DO ULTRÀSSOM COMiIÀTO SONIC
JÀTO DE BrCÀRBpNÀTO COM STSTEMÀ DE REMoÇÃO DO BrCO MTSTURÀDOR
E AUTOCLÀVÀGEM, PRESSURTZÀÇÃO INTERNÀ DO ÀR E DÀ ÁGUÀ ArnnVÉS

DE ENTF"ÀDÀ; SISTEMÀ ELETRO-PNEUIqÁTTCO SINCRONIZÀDO COM

DESPRESSURIZAÇÁO INTERNÀ DO BICÀRBONÀTO DE SÓDIO DÀ
PEÇÀ DE UÃO, ATN.NVÉS DE VÀRREDURÀ ÀUTMÁTICA, REGISIROSDE ÀJUSTE

CONTROLE DE ÁGUÀ E ÀR POSSIBILITAM ÀDEOUÀR À IISCNSSTOEOP OU

,RESERVÀTÓRIO DO BICÀRBONÀTO DE SÓDIO, REISTENTE E

, FILTRO DE ÀR COM DRENÀGEM SEMI-ÀUTO!{ÁTICÀ, ULTRÀSSOM COM

JET CEP"N{IC, PEÇÀS DE MÃO ÀNATÔMICÀ COM MÀ},IGT'EIRÀS LISAS, LEVES
PEDAL PÀRJÀ ÀCIONÀMENTO, KITPÀRÀ ESTERILIZÀÇÂo, ÀCOMPÀNHÀ O

(03) TRÊS INSERTOS E CHÀVE DE APERTO,GÀB]NETE CONEECCIONÀDO EM PLÁSTI

À

SONIC JET CERÀMIC.

PÀRÀ PROPORCIONAR CORTES E ASPIR,AÇÔES DÀ ÁEUA E

I'ND

I'ND 1C

ACOPLÀ'}IENTO MULTIFLEX SISTEMÀ DE BROCAS P8.13!V DE POTÊNCIA 2, 2BAR,
E BAIXACONTRÀ BAIXÀ

ROLÀMENTOS EM CERÂMICÀ.

CÀNETÀ (ÀLTÀ

l'ND I
ROTÀÇÃO L2.40O RPM/MrN STSTEI{À DE ENCÀrXE
GIRO DE ÀNEL COM EXIREMÀ SIMPLICIDÀDE E RÀPIDEZ TIPO DE BROCÀ

OG,

PESO OUIDO
INTBÀGIRÀTÓRIO EIXÀÇÃO

1

t,ND l5

DE TP"ABÀLHO: ?50W,'CAPÀCIDÀDE DE vOLtME DESTIIÀDO:1 tTlHoRÀ;

EMBÀLAGEM 4 re SERVÀTÓRIOPESO DO3 PESO coM 15OKG;BRUTO1 6OKG,
BIVOLT 60s0/ HZ28 OKG;0 EREOUÊNCIÀ:AI,IMENTÀÇÃO

23,sCM, ÀLTUFÀ:DO PRODUTO:

4 LITROS.DÀDE TORÀL
I'ND+ TOCÀLIZÀDOR ÀPICAL - PÀINEL VI

II, ÀCESSO EM LCD, ÀCTONÀÀ{ENTO NÀ PRóPRIÀ PEÇÀ DE MÃO,'À VELOCIDÀDE
SER ÀJSUTADOS -

6
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DO ÀPICE DE DUPIÀ - FREOUENCIA, OUÀTRO MODOS DE OPEP,ÀÇÃO, PERMITI
urrLrzÀÇÃo DE DrvERsosrrpos DE BRocÀs E LrMÀs REvERso a,utoruÁtrco poR ToRouE

REDUÇÂ,o DE vELocTDADE poR ToROUE: sENTrDo DE ToRÀÇÁo a;usrÁwr
(ESOUERDA,/DIREITÀ), FONTE DE ALIMENTÀÇÃO CHAVEÀDÀ BIVOLT EUTOUÁITCN OUT

UTILIZÀR o EOUIPÀMENTo EM OUÀI.OuER TENsÃo DE ÀLIMEMTÀÇÃo ENTRE 1OO

24OV- - 50/6OHZ; BATERIÀ NNCANNSEÉVSI OP ÀLTÀ CÀPÀCIDADE LI-ION,
nurouÁrco DÀ ENERGTÀ; aarxo ÀrÍvEL ou RuÍoo E vrBRÀÇÂo, vÀRrÀÇÁc

vELocIDÀDE DE RoTÀÇÀo Do MIcRoMoToR 125-625RPM, VARIÀÇÃo PoR ToRoUE 0.3
.oN.cM coNTRA Âueur,o 1:1 AUTocLÀvÁvEL ÀTÉ 135'c, rÁctl ecopr,aMsutoltmvÉs
srsrEMA rurRe ernaróRro, TRÀsMrssÃo 1:1 eoeprÁwr, pÀRA OUÀLOUER srsrElrl

PRECISÀo No
lÍeuroo TNFERToR

elÉtRutco coRpo FÀBRrcÀDo st'{ ÀtuMÍwto, REDUToR ACopLÀDo Àc
RoTÀÇÃo pRoeRauÁwl, DE 125 RPM À625 RPM; PoSSUI REGULÀGEM DE

E REVERSÃo ÀcopLÀMENTo - srsrEMÀ rNTRÀ, slrxo nuÍoo DE TRÀBÀLHC

coNTRoIJE DE RoTAÇÃo
À soc, alrxo nuÍDo

cott vlrmÇÃo DE 125 A 625 RPM,
DE TR"ABÀLHO SISTEMA PUSH BUTTON

a,rusrÁvsr, DE 0.3 - 4.0 N.cM.
7 lsENsoR PÀRA RÀDIoGRÀFIÀ DIGITÀL - cÀBo 3 METRos, DIMENSSOES (MN),

122,5x38,sx6, TÀMÀNHo: 1.9 MEGÀprxEr,; ÁnrÀ sewsÍwr, 6?5 MMr, REsoLUÇÁo uÁxrua
ÍrnóRrcl: 27 PL/NM.

I,'ND I

2LL - 2 CICLOS D ETEMPERÀTURÀ 1211134 GRÀUS, PAINEL ÀNÀLÔGICO,
L27/220 VÀC/ sOHZ - 6OH, PLÀCÀ ELETRÔNICÀ COM MICROCONTROLADOR, PÀINEI

DE MEMBRÀI{À,. !{ÀNôMETRo coM EscÀr,Às DE pRESsÀo E TEMpERATITp"À, crcLc
TRÀBÀLHo autolaÁrrco; sEcÀGEM coM poRTA ENTREÀBERTÀ/EEcHADÀ, TERMoTÀsro DE

pÀRÀ pRoTEÇÃo oa RssrsrÊNcrA E soBRE ÀÀuEcrMENTo DÀ cfuaena; sENsoF
pRESSÃo,. vÁrwr,as DE SEGURÀNÇÀ (ÀNTrvÁcuo E soBRE pREssÃo), ÀBÀsrEcrMENTc
Áeua uenuer,, ÀNEL DE vEDÀçÃo DA poRTÀ EM srlrcoNu, poRTA coM FEcHÀMENTC

DE TRÀvÀ,.cÂMÀRÀ EM ÀÇo rnoxrpÁwr, REVESTTDÀ coM MÀTERrÀL rsolnitrE Àc
BAlirDE,rÀs E supoRTE (opcroNAl.),.rusÍvel, DE pRotEÇÃo PARA SoBRECoRRENTE,

ÀARÀÇÀDEIR,A E COPO.

T'ND

9 ELETRICO ÀTÉ 15OVI - POTÊNCIÀS DE SÀÍDÀ! CORTE 1OOW - CÀRGÀ 3OO OHMS

: 50!{ - CÀRGA 300 OHMS COÀGULÀÇÃO: 25W - CÀRGÀ 300 OHMS rngouÊ}.rCta:
z 442 KHZ - SENOIDÀI BLEND: 442 KHZ MODULÀDO À 30,3 KHZ - DUTY 491

SPRÀY, PULSO SENOIDÀL COM TAXA DE REPETIÇÁO DE 30,3 KHZ DIMENSÔES:
14,4 CM,'LÀRGURÀ: 23,0 CM, PROFITNDIDÀDE: 23,5CM; PESO: 2,6 RG;

nsps pl,Étnrc}. - LL}/220 voLT (ÀuToMÁTrco) - 50/60Hz, ÀcEssÓRros:
CÀBO DE PLÀCÀNEUTRÀ- REF CPN-4001 PEDAL SIMPLES - REF PS.1OO - 1 CANETI

DE BÀIXÀ - REF CPB-100, 1 PLACÀ NEUTRÀ EM INOX (150X100X0,5!O{) - REE

2 1 CÀBO DE FORÇÀ (3M - 3X0,75MM) 1 KrT DE ELETRODOS DE BÀrXÀ - REE

OO 1 ELETRODO TIPO ÀGULHÀ (85MM) - REF EA-85 1 ELETRODO TIPO ÀGULHÀ DE

LÀÇÃo (66MM) - REF EÀ-66 1 ELETRoDo rrpo ÀLÇÀ pEouENÀ (o=al,SMM) - REE

.5, 1 ELETRODO TIPO BOLA l6=2t11ô{) - REF EB-2,1, 1 ELETRODO TIPO BOL}
@=4,2t'4I",l - REF EB-4,2, 1 ELETRoDO TIPO FÀCÀ RETÀPEQUENÀ (67MM) - REF EFR-

; t lrtÀNUÀL oo usuÁRro EsPEc. ÀIíBENTÀL TEMPERÀTURÀ DE OPERÀÇÃO: 0 A +50oC
RELATIVA: 15 À 9OI (OPERÀÇÃO) 10 A 9Ot (ÀRMÀZENÀMENTO).

I'ND

10 hrlEsA AUXILIÀR INOX 40X110X80 I'ND
11 ÍSELADORA DE FACIL UTILIZÀÇÁO,S ECAGEM RÀPIDÀ, BÀIXO CONSIJMO DE ENERGIÀ,

lcoupectapl E coM uMÀ EsTRUTURA REsrsrENTE, rDEÀL pAp"a sELÀR EMBÀLÀcENs

lurrrrzaoas pÀRÀ o pRocgsso DE EsrgRrLrzÀÇÃo, voLTÀGEM: 1lov ou 220v,
fussrsrÊncra BLrNDÀDA EM ÀÇo rNoxrDÁvÉL DE ALTÀ DUF"ABTLTDADE, PorÊNcrÀ 5o!Í,
lrRsouÊNcta sol6oP.z.

tJND 8

b,TNT eI'IcuBeDoRÀ BIoLoGICÀs - MÀTERIÀL PLÁsTIco ABs, CÀPÀCIDÀDE 04 INICÀDORES

hrcro 24 ou 48 HoRÀs (vÀpoR), TEMpERATURA tlÁxrue DE rNCUBÀÇÃo 6ooc,
lrneouÊNcra so/ 60*r., porÊNcrÀ 1ow.

12 t,ND

rcOMPRESSOR 5OT./8 PÉS/zHP DESLOCN{ENTO TEORICOS PESI/MIN - 221 LlI4TN PPGSSÀC

lon opeRÀcÁo MÍNrMÀ 80 LBF/poL! - 5,5 BÀR PREssÃo DE oPERÀÇÃo uÁxrul 12oBF/PoL3
!- 6, g san RorÀÇÁo 1z5o RpM No DE prsrôEs 2 - L NÍ\IEL ou xuÍoo 62 À ?5 DB,

fuúMsno DE pol,os 4 voLIrME Do REsERvÀTóRto 501,, coR BRANco DrMEsôEs tuÁxrues
Izso x Eoo x ?oo PEso 4oKG

13 T'ND I

DE 0,1 À 2,5 SEGTNDOS POTÊNCrÀ 1,20 KVÀ.

14 DE RÀIO X - CONEECCIONÀDOS EM ALUMINIO PERFILÀDO COM ROLA!{ENTOS

BÀúANCEÀDOS ÀTRÀVÉS DE MOLAS OUE COMPENSÀM O PESO DO ÀPARELHC

E PERMITEM À MOVIMENTÀÇÃO COM DOIS BRÀÇOS, UM HORIZONTÀL E UT

ÀLCÀNSE HORIZONTÀL DE 15OO MM E MOVIMENTO VERTICAL DE 30 GRÀUS

BÀIXO E 25 GR,AUS PâRÀ CIMÀ, CABEÇOTE COM SISTEMÀ DE ÀTERRJAMENTO PÀR.à

PROTEÇÃO AO OPERÀDOR, IMERSÁO EM óT.UO GÀRÀNTE REFERIGERAÇÃO E

ErrcAzEs, MEsMo Nos cAsos DE uso rNTENsrvo, TENsÃo NoMTNAL 70

CORRENTE DE 8 }TÀ, DISPLÀY INDICÀDOR DE ÍEMPO DE EXPOSIÇÁO COM ESCÀLÀ

UND

u
i5 hatllnn EscuRÀ oDoNroLócrcÀ -

ipor,restrRENo DE ÀLTo rMPÀcro
fucorôurco DTMENsÃo Do PRoDUTo
âxe peso Do PRoDUTo EMBÀLADo 1,

DIMENSÁO DO VISOR L9,2 X 9,5 CM MÀTERIÀI,
EORMÀTCPSAr COPOS 4 COPOS DE 200 !{L

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

100 KG.

IJND 1

\./

3. O.DNI OBRrGÀçõES DO COItBÀTÀlrrE
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 contrataÇâo, nos termos do correspondentê 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 da Contrato - Anexo IV.

{. o.DÀs oBRrGlçôEs DO CO}lrR,ÀlÀDO
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4.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a gualquer
titulo, Perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuçâo do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que aprêsentarem
defeitos, alterações, imperfeiçôes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somêntê após o recebimento ou pagamento.
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediánte prévia
e expressa autorização do Contratante.
4.4.Manter' durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilÍtação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre gue solicitado.
4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fíIia1 da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,
enguadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.
4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo Iv.

s.O.DO PRÀZO E DÀ VIGúIICIÀ
5.1-.o Prazo máximo de entrega do objeto da contrataÇão, que admite prorrogaÇão nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, §1", da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da emj-ssão do Pedido de Compra:

Entrega: em até (trinta) dias corridos.
5.2.À vigência do respectj.vo contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de
2021, considerado da data de sua assinatura.

6. 0.DO nEÀ,JUSTtütDflrO
6.1.Preços registrados - revj.são:
6.1.1.No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente
registrado o gerenclador 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.
6.1.2.Quando o PreÇo registrado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveniente, o gerenciador do sistema convocará os fornecedores para negociarem a reduçâo dos
Preços aos valores Praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificações. Os fornecedores que não aceitarem reduzír seus preÇos aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. À ordem de
classificaÇão dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preÇos aos valores de mercado observará
a classificaÇão original.
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.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
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, indices ou tabelas oficiais e/ou outros meios dísponÍveis que assegurem o levantamento
adeguado 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.
5.1.5.Definido o valor máximo a ser pago pelo ORC, o novo preÇo para o respectivo item deverá

v
ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o
vinculado.

6.2
6.2
6.2

6.1.6.Nâo havendo êxito nas negociações, o ORC deverá proceder à revogação da Àta de
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrataçâo mais vantajosa.

.PreÇos contratados - reajuste:

.1.Os preços contratados são fj-xos e irreajustáveig no prazo de um ano.

.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaçâo do Contratado, os
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação ve
no IPCÀ-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.
6.2.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do úItimo reajuste.
6.2.4.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 indice definitívo. tr'ica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cáIculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
6.2.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
6.2.6.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.

J
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6.2.7.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.
6.2.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

7.O.DO PÀGAXM|EO
7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos 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, de
acordo com o cronograrna aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação gualguer obrigação
financeira que the for imposta, em virtude de penalidade ou inadj-mplência, a gual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de gualquer natureza,

8.0.DÀ CO!(PRO\nçãO DE E(ECrrçlO E RECEBnÍEDTTO DO OBJETO
8.1.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, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

9.0.DOS PROCIDTMENTOS DE Er§CtI.rZâçãO E cERENCTât{EÀrrO
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Eiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão,
respectivamente, permitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsidio de pertinentes
a e§sa§ atribuições.
9.2.À 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 comprovaçâo 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 máximo a
ser pago para a correspondente contratação.

10. 0.DÀL SÀDIçÕES ÀDrírNrsrRÀrr\rAt
10.1.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 contrat.o, 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
Uniâo, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por
Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo das
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
10.2.Às referidas sançôes descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva
guêr convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa 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 0r5t (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no j.nlcio ou na execução do
objeto ora contratadoi c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão
total ou parcial do contratoi d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 1.0.520/02.
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
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
10.5.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão
ao contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

11. o.DA COTiPETTSAÇÃo rrNrrrcErRr
11.1.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 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 utilizaÇeo da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser pagai e I = indice de compensação financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo lndice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
índice 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.

por
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12.O.DO IíODET.O DE PROBOSTÀ
72.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-Io como referência - Anexo 01.

RENATA CRISTINA SILVEIRÀ NEVES VÀSCONCELOS

SECRETÁRTÀ

\-/

\-/
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ESTàDO DÀ
PRIIEITT'BÀ I@NICTPÂI. DE I@GEINO
coltssÃo pERt{ArENrE ou r,rcrreção

ÀllEtto 01 Ào fEntío ou ngrnnÊncrA - pRoposrà

PREGÃo ersrnôNrco N" o0oo2/2021

PROPOSTÀ

REFEREIITE: pnneÃo rr.gtnôruco N" 00002/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAT DE MOGEIRO - PB.

OBT]ETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESÀ PARA ÀQUISIÇÃO DE EQUTPAMENTOS ODONTOLÓOTCO PARÀ ESTRUTUNEçÃO S
ADEoUAÇÃo Dos ÀMBTENTES DE ÀssrsrÊr.lcra ooowror,ócrcA NÀ ÀTENÇÃo pnruÁnre À saúon DESTE MuNrcrpro.

PROPONENTE:
CNP.]:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresent.amos proposta conforme abaixo:

V

iíARcÀ,/toDEr{ UtrIDàDE QUÀNIIDIDE PREÇO tNtt. PRAçO 8OrÀI.
ZIRADÀOR - BATERIA (SEM FIO)

SER UTILIZÀDO CO!,! OU SEM FI, LUZ
PoR LED DE ÀLTÀ PoTÊNcIÀ (

CM2). TEMPORIZÀDOR PARA POLIMERI
CIÀRENtIENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS COM B

INDICATIVO À CÀDÀ 5 SEGUNDOS E

DÀ oPERAÇÃo. TEMPo laÁxruo op
: 300 SEGITNDoS PROFUNDIDÀDE
zÀÇÃPo DE 6 MM. LED rNDrcÀTrvo

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

:tuÍoo EM ABs, PEÇA DE MÃo
MELHOR MÀUSEIO. TEMPO DE USO

TOTÀI, - 120 MINUTOS. SILENCIOSO,
S NÁO NECESSITA DE VENTILÀÇÃO SORÇÀDÀ,

CÀMENTE A pOrÊUCre DE LVZ

(sEM FUGÀ DE LUz), ÀuroclÀvÁvEL À 134oc
GIRO DE 360O. SISTEMÀ STÀND BY

LrGA AuTouÀrrceupuru após 2

DE EOTOPOLIMERIIRÀ
EM ErBRia óptrca

UTILl

INTERNO AUTOMÀTICO:

UND1

UND2
GÀ/DESLIFA,ULTP"ASSOM COM JÀTO ALTSON

CERAMIC, CHÀVE SELETORÀ ULTRÀ-SOM
DE BICÀRBONÀTO, SINTONTA EUTOUÁIT

FREouENcrA, ÀJUsrE Do NÍvEL DÀ

, ESCATÀ Dos wÍWr,
DE CORES, rACrLrTÀ!.{ OS

PERIODONTIÀ, ENDODONTIÀ OU GERÀL,
DO ULTRÀ-SOM COM SISTEMÀ DE

B aurocr.avÁwr,, AUMENTÀ À
L DO TRÀNDUTOR, CÀNETA DO

SONIC .]ET CERÀIIIC JATO
cÀRBoNÀTo coM srsrEMÀ DE REMoÇÃo Do
STUR,ADOR PÀR:À LIMPEZA E ÀUTOÇIJAVAGEM,

zAçÁo INTER}.IÀ DO AR E DA
S DOS TERMINÀIS DE ENTRÀDA, SI

PÀRÀ PROPORCIONAR CORTES
pe Áeua E AR TNSTANTANEÀI{ENTE

sóoro oe vÁwr.e ÀTÉ À PEÇA DE MÁo,
DE VÀRREDUR.A nUtt-lÁtrCe;

ISTROSDE ÀJUSTE EINO PÀRA CONTROÚE

E ÀR POSSIBILITÀ!{ ÀDEQUAR

rco

SINCRONIZADO COM

zÀÇÃo TNTERNA Do



TRiÀNSPAP.ENTE, EILTRO DE ÀR
SEMI-AUTO}{ÁTICÀ, ULTRASSOM

SONIC .]ET CERÀMIC, PEÇÀS DE
COM MÀNGUEIRÀS LTSAS, LEVES

S, PEDÀI PARÀ ÀCIONÀMENTO;KIT
TERILIZÀçÃO, ACOMPÀNHA O SUPORTE (03)
S INSERTOS E CHÀVE DE ÀPERTO;

EM PLÁSTICO RESISTENTE,

BICÀRBONÀTO DE REISTENTE E

CEP"AMIC.

BÀIXÀ ROTAçÃO} BAIXÀ GERÀÇÃO DECALOR,
MULTIFLEX SISTEMÀ DE

13W DE POTÊNCIÀ 2, 2BAR, SPRÀY TRIPO,

CÀI,IETÀ

CÀ.

, CONTRA UND 103

4

135.C PE§O LÍOUIDO INE'ERIOR À sOG,
t2.4OO RPM/MIN SISTE}IÀ DE ENCAI

rrxÀÇÃo DA BRocArGrRo
COM EXTREMÀ SIMPLICIDÀDE E RÀPI
DE BROCÀ FG STÀNDÀRD TRÀSMISSÃO 1:1

RETÀ - ESTERILI UND 1

UND

I: 23,5CM, ÀLTURÀ: 39,oCM, PE
DO: 3,150KG, PESO BRUTO

: 4,150KG; PESO DO RESERVA

,IMENTÀÇÃO: BIVOIJT; FREOUÊNCIÀ: 50/
POTÊNCIÀ DE TRÀBÀLHO: 750W,
DÀDE DE VOLT'ME DESTILÀDO:

,/HORÀ, CÀPACIDADE TORAL DÀ CUBÀ DE INOX:
LITROS.

LÀDORÀ

COLETÀ,/ENCHIMENTO: 0,280KG,.

S DO PRODUTO:

UND 16

5

ZÀDOR APICÀL - PÀINEL VISÍVEL
ACESSO EM LCD, ACIONÀMENTO

PEçÀ DE UÁO;A VELOCIDADE
E O TOROUE PODEM SER AJSUTADOS
9 PROGP"N{AÇÔES PRÉ-DEFINIDAS,

ZADOR DO ÁPTCS DE DUPLÀ

OUÀTRO MODOS DE OPERÀÇÀO,.
TE A UTIIJIZÀÇÃO DE DIVERSOSTIPOS

E LI!,TAS REVERSO AUTOMÁTICO
E REDUÇÃO DE VELOCIDÀDE POR TOROUE:

(ESOUERDÀ/DIREITÀ) ; FONÍE DE
BIVOLT ÀUTOMÁTICA QI'E

ITIZÀR O EOUIPA}{ENTO EM QUÀLOUER
ALIMEMTAÇÃO ENTRE 1OO A, ZS

/6OHZ| BATERIÀ RECÀRREGÉVEL
DADE LI-ION, DESLIGÀMENTO

ENERGIÀ, BÀIXO NÍVEL DE RUÍDO
VÀRIÀÇÃO DE VELOCIDADE

DO MICROMOTOR 125-62sRPM,
POR TORoUE 0.3 - 4.0N.CM

1:1 ÀUTOCLÀVÁVEr, ATÉ 1350C,

,TÓRIo, TRÀSMISSÃO 1:1 ADÀPTÁVEL
SISTE!{À ROTÀTÁIO; PRECISÃO

DE ROTÀÇÃO COM VArRÀÇÃO DE 125
25 RPM; PESO LÍQUIDO INTERIOR À 5OG,

RUÍDO DE TR,ABÀLHO SISTEMÀ
MICROMOTOR ELÉTRUICO
EM ÀLI'MÍNIO, REDUTOR

MICROMOTOR, ROTAÇÃO PROGRÀ!,!ÁVEL DE 12
À625 RPM, POSSUI REGULÀGEM DE

REVERSÁO ACOPTÀ}{ENTO - SISTEMÀ INTR,À,
RUÍDO DE TRÀBÀLHO TOROUE

L

DO SISTEMÀ I

0v-

DEDO TORÀÇÁO

0.3 - 4.0 N. CM

UND 1

A
7 PAR.A RADIOGP"AFIÀ DIGITAT - CÀBO

DTMENSSÔES (!Ar) ,. 27,5X38,5X6,
: 1.9 MEGAPIXEL, ÁREÀ SENSÍVEL 67

uÁxrua TEÓRICÀ: 27 PL/WT.
UND

2L/L34 GRÀUS,. PAINEL ÀNÀLÓGICO, B

27/220 VÀC/ sOHZ - 6OH, PLACA ELETRÔNI
MICROCONTROLADOR; PÀINEL FRONTÀI

I'{ÀNÔMETRO COM ESCÀTAS

SSÀO E TEMPERATURJA, CICLO DE

PÀRÀ PROTEçÁO DÀ RESISTENCIA
ÀÀUECIMENTO DÀ CÂMÀRÀ,. SENSOR

, VÁLWLAS DE SEGURANçÀ

SOBRE PRESSÃO); ESISTBCIMENTO DE
DÀ PORTAAIiIEL DE

SECÀGEM

L-2CICLOSD

coM
TERMOTASTO

\-/
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lsrLrcoNE, poRTÀ coM rEcHÀMENTo ernavÉs or
fmva;cÂuane, EM ÀÇo rNoxrúvsÍ, REvEsrrDr
poM MÀTERrÀL rsoLÀNTE Ào cALoR, BÀlIDEirAsp sueontn (opcroNÀL)rFUsÍvEL DE pRorEÇÁc

lPÀRÀ SoBRECoRRENTE, !,íÀNcuErp"À,
ÍÀBRÀÇÀDErRÀ E coPo.

9 sruRr ELETRTCo ATÉ 150vf - porÊNcrÀs DE

DA: CORTE 1OOW - CÀRGÀ 3OO OHMS BLEND:
- cÀRcÀ 3oo oHMs coÀGULÀÇÀo: 25vr -

3oo oHMS rnreuÊrcrl: coRTE: 442 KHz
SENOIDAI BLEND: 442 KHZ MODULÀDO À 30,3

- DurY 49t coÀcuLÀÇÃo SPRÀY; PULsc
IDÀL coM TAxÀ DE REPETIÇÃo DE 30,3 KHz

S! ÀLTURÀ: 14,4 CM,LÀRGURjA: 23,0
PROFUNDIDÀDEz 23,5CM; PESO: 2,6 Kc,'

nnop srÉrnrcÀ - 110/220 voLT
(eutollÁtrco) - 50/60H2 ecsssÓRros: 1 cÀBc

PLACÀTiIEUTRÀ- REF CPN-4001 PEDÀI
- REE Ps-loo - 1 CÀIIETÀ PÀDR.Io DE

- REF CPB-100, 1 PLÀCÀ NEUTRÀ E}|
(150X100X0,sMM) - REF pN-100 2 1 CÀBC

EORÇÀ (3M - 3XO,75MM) 1 KIT DE

DE BÀIXÀ - REF KEB-IOO 1

TIPO ÀGULHÀ (85MM) - RET EÀ-85 1

TIPO ÀGULHÀ DE DEPILAÇÁO (66MM}
REF EÀ-56 1 ELETRODO TIPO ALÇÀ PEOUENâ

(6=4r5MM) - REE EÀL-4.5, 1 ELETRODO TIPC
(A=2, LltMl - REE EB-2, 1 i 1 ELETRODO

EB-A,2, 1PO BOLÀ l$=4,21t[ü - P.EF

TIPO FACÀ RETÀPEQUENÀ (67MM)
EER-67; 1 MÀNUÀL DO USUÁRIO ESPEC

TEMPERJATURÀ DE OPERÀÇÁO: 0Ã
90tOOc UMIDADE P.ELATIVA: 15 À

(OPERÀÇÁO) 10 A 9Ot (ÀRMÀZENÀMENTO).

UND

10 il{ESA ÀUXILIÀR INOX 4OX4OX8O UND

11 DE FÁCIL UTILIZAçÁO,S ECAGEI{
BÀIXO CONST'MO DE ENERGIÀ,IDÀ,

E COM UMÀ ESTRUTURÀ
ISTENTE, IDEÀL PÀRJA SELÀR EMBÀLÀGENS

ILIZÀDÀS PÀRA O PROCESSO DE

LrzÀÇÀo, VoLTÀGEM: 110V OU 220V,
IsÍÊNcIÀ BLINDÀDÀ EM ÀÇO INOXIDÁVÉL DE

DURABILIDADE,
rÀ 50/60H2.

POTÊNCIÀ sOVI,

UND

L2 l.{rNr ENCUBÀDoRÀ Brol.ocrcÀs - MÀTERrÀr

lerÁsrrco eas, cÀpÀcrDÀDE 04 rNrcÀDoRES
rICLO 24 OU 48 HORÀS (VÀPOR), TEMPERÀTUR,A

ilalxrrqe DE rNcuBÀÇÃo 60oc, FREOUÊNCrÀ

lso / aouz, PorÊNcrÀ lorl.

UND

13 ldóúÉnssson 5oL/B pÉs/z'd,p DEsLocÀMENrc
huónrcoa pÉs3/MrN - 227 L/v\N PREssÁo DE

bppnaçÁo rqÍNrue Bo LBE/PoL3 - 5,5 BÀB

lpnussÁo DE opEp"ÀÇÃo uÁxrua l2oBF/PoL3 -
lo,g sÀn RorÀÇÁo 1750 RPM N" DE PrsrôEs 2

l- r, Mvpl DE RUÍDo 62 A 75 DB, NúMERo DE

lpor,os e voLUME Do REsERvATónlo 501,, con
pmnco DTMESÔEs l.{ÁxrMÀs 750 x 4oo x 7oo

IPESO 40KG

UND

L4 DE RÀIO X - CONFECCIONÀDOS Ell
PERFILADO COM ROLÀIT,ENTOS

BÀIÀTiICEÀDOS ÀTRAVÉS DE

OUE COMPENSN{ O PESO DO ÀPÀRELHO
E PERMITEM À !,{OVIMENTÀÇÃO CO!,I

S BR,AÇOS, UM HORIZONTÀL E I'II
DE 1500ALCANSE HORIZONTAL

E MOVIMENTO VERTICAL DE 30 GRAUS PAR.â

E 25 GRAUS PARA CIMA, CABEÇOTE COll

STEMÀ DE ÀTERP"A!{ENTO PAR:A MÀIOB

Ao oPERÀDoR, rMERSÃo st'{ ÓLnc
REFERTGERÀÇÁo E rsoLÀl4ENTc

cÀzEs, MESMO NOS CASOS DE USC

TENsÀo NOMINÀL 7O KVP,
8 MA, DISPLAY INDICADOR DE

rvo,

DE ExPosIÇÁO COM ESCÀLÀ GP"ADUÀDÀ DE

,L A 2,5 sEGUNDoS eo:Êwcrl tr29_{_vêj_

UND

.il
UND 7 \c

VÀLOR GLOBAL DÀ PROPOSTA - R§



PRAZO DE ENTREGÀ:
CONDIçÔES DE PÀGAMENTO:
VÀLIDADE DESTÀ PROPOSTÀ

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

Local e Data.

NOME/CPE/ÀSSINATURÀ
Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser eLaborada em papel timbrado do proponente.

\-/
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ESIÀDO DÀ
PREFEITT'RÀ }I'IIICIPÀIJ DE I()GIIRO
cocssão PERurNErrrE on r,rcrreçlo

ÀNE ro rr - pnreÃo ur.urnôrrco No oooo2/2021

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

REtrEREttTE: pngCfO rr.rrnÔurco N" oooo2/2021
PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão
realizador do certame ou de qualguer entidade a efe vincul-ada.

O proponente acima gualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários,
gualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Mogeiro,
como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funÇões técnicas,
gerenciaj.s, comerciais, administratj-vas ou societárias.

Local e Data.

NOME/CPE/ÀSSINÀTURÀ
Representante legal do proponente.

oBsERvAÇÃO: a declaração deverá ser etaborada em papel timbrado do proponente.

\-/
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ESIÀI)O DÀ
PREFEITI'RÀ IIuNICTPÀI. DE Itr)GEIRO
coursslo aERüTNENTE oa r.rcrreçÃo

ÀNErro rrr - pnrclo glrrnôrrco N" 0ooo2l202l-

MINUTÀ DA ÀTA DE REGISTRO DE PREÇOS

ÀIÀ DE RECISIRO DE PREÇOS No: ....12021

Àos dias do mês de de ..., na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Mogeiro, Estado da Paraíba, Iocalizada na Av. Presidente .Ioão Pessoa - Centro -
Mogeiro - PB, nos termos da Decreto Federaf na 1.892, de 23 de ,faneiro de 2013; Decreto Federal
no L0.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a cl.assificação da proposta apresentada no
Pregão Eletrônico n" 00002/2021 que objet.iva o registro de preços para: CONTRATÀÇÃO DE EMPRESÀ
PARÀ AOUISIÇÃO DE EOUIPÀI'{ENTOS ODONTOLÓCTCO PÀRÀ ESTRUTURÀÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ÀMBIENTES DE

ÀssrsrÊNcrÀ oDoNToLÓGrcÀ NÀ ÀTENÇÃ,o pRrMÁRrA À saÚpe DEsrE MuNrcrpro; resolve regisrrar o preço
nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREEEITURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO - CNP,, n" 08.866.501/0001-67.

VENCEDOR:

ITEIí lsPECTrICàçIO tllRcr I'§ID OUâ§A P.Uf,rr. P.TC'ITL

!OEÀI

crÁg§ulÀ PRU|ETRA - DÀ vrLrDN)E DOS PnEÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de t2 (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
contrataÇôes oriundas do Sistema de Registro de PreÇos ou nos guantitativos estimados,
facultando-se a realização de licitaÇão específica Para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sen que caiba direito a recurso
ou indenização.

crÁusura SEGUNDÀ - DÀ trrr.rzâção DÀ ÀrÀ DE REGTSIRO DE PREçO8:
À cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Àta, devidament,e
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serâo observadas as cláusulas e condições
constantes do Edital de licitaÇão que a precedeu, modalidade Pregão Presencial no 00002/202L,
parte integrante do presênte instrumento de compromisso. À presente Àta de Registro de Preços,
durante sua vigência poderá ser utilizada:

pela Prefeitura Municipal de Mogeiro, que tambérn é o órgão gerenciador responsável pela
administração e controle desta Àta, representada pela sua estrutura organizacional definida no
respectivo orçamento Programa.

CIÁUSUIÂ EERCEIRÀ. DÀS DISPOSIçÔES GERâIS:
Integram esta Àta, o Edital do Pregão Eletrônico n"
proposta vencedora do referido certame:

00002/202L e seus anexos, e a seguinte

Item(s) :
Valor: R$

Item(s):
Valor: R§

clÁugurÀ QuÀREÀ - DO FORO:
para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Àt,a, fica eleito o foro da Comarca
de Itabaiana.

x,'
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ESTâDO DI,
PNETIITT'NÀ II'IÚICIPÀ! DE IiOGEIRO
cotü§sÃo pERtíAlrENrE DE r.rCIIÀçÍro

ÀNE:(o W - pngeÍo Er.ErRÔNrco No oooo2/2021

MINUTÀ DO CONTRÀTO

COIIERÀIO Nc: ....1...-CpL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE S] CELEBRAM À PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGEIRO E . . .. ....., PARÀ EORNECI!4ENTO CONEORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NÀ FORMA ÀBAIXO:

PeIo Presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidente iIoão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNP.T no 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio .Tosé Eerreira, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPF no 840.199.644-9t,
Carteira de ldentidade n" 3360118 SSPPÀ, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado

. ., CNPJ no . .. , neste ato representado
por .... residente e domiciliado na ...., .. - ...1
CPF n" .. ., Carteira de Identidade r1o . .. ., doravante simplesmente CONTRATÀDO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o gual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

cr.áusulÀ PRrtÍErnÀ - Do§ fltNDttíBtros:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão ELetrônico no 00002/2021, processada nos
termos da Decreto Federal i" 1.892, de 23 de Janeiro de 20L3; Decreto Eederal n" L0.024, de 20
de Setembro de 20L9; e legislação pertinente, consideradas as alterações postêriores das
referidas normas.

crÁusura SE@NDÀ - DO oBiIEso:
O presente contrato tem por obJeto: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PARJA ÀOUISIçÃO DE EQUIPAT.GNTOS
ODONTOLÓGICO PARÀ ESTRUTURAÇÃO E ÀDEOUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ÀSS]STÊNCIÀ ODONTOLÓGICA NA ÀTENÇÃO
PRTMÁRIÀ À SAÚOS DESTE MUNICIPIO.

O fornecimento dêverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnj-cas correspondentes, processo de
licitação modalidade Pregão Eletrônico no 00002/202L e instruÇões do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e
será realizado na forma parcelada.

cráussrÀ rEncErRÀ - Do vâr,oR E PREÇog:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (

cúusulÀ QgàRrÀ - Do nEÀ.rusrÀxEtúTo:
os preços contratados são fixos e irreajustáweis no Prâzo 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 mêsma proporção da variação verificada no IPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, êxcfusivament,e
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 úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgaçâo do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância ealculada pela úItima variação conhecida, liquidando a diferença corresPondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contratado obrigado a aPresentar memória de
cáIculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, semPre que este ocorrer.
Nas aferiçôes finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

\-/

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
POSSa
1ação

então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as Partes elegerão
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

crÁusur.e ourNEà - DÀ DOEÀÇIO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: c



Recursos Próprios do Município de Mogeiro: LEI MUNTCIPÀL 340/2020 PORTÀRIA GIi{,/MS N" 3.3gL/2020
02.040 sEc MUNrcrPÀL 02040.10.L22.0004.2920 MANUTENÇÃo DÀs ÀTrvrDÀDEs DÀ sEcRETÀRrÀ DE sÀúDE
3.3.90.39.00.00 00L ouTRos SERV. DE TERC. PESSOÀ JURTDTCÀ 02040.10.301.1-012.1028 AQUTS. DE
EOUIPAMENTO PÀRÀ POSTOS DE SÀUDE 4.4.90.52.00.00 2L'J- EQUIPÀMENTO E MÀTERIÀL PERMÀNENTE
02040.10.301.7012.2037 MANUTENCÀO DÀS ÀTrVrDÀDES DO PROGRÀMA SÀUDE BUCAL 02040.10.302.70L3.2943
!'íÀNUTENCAO DÀS ATMDÀDES DO CEO 4.4.90.52.00.00 214 EQUIPÀIr{ENTO E MATERIÀL pER},ÍANENTE

CIÁOS(,I.À SE'(IÀ . DO PÀGADIENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

cúugr[À sÉrrua - Do pRÀzo E Dâ vrcÊNcrÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 57, § 1", da Lei 8.666/931
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: em até (trinta) dias corridos.
À vigência do Presente contrato será determinada: até o final do exercício financej.ro de 202t,
considerada da data de sua assinatura.

crÁusulÀ orrÀvtr - DN, oBRrcAçôus oo cor{TRÀrâNrE:
a - Efetuar o pagamento relat.ivo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcj-onar ao Contratado todos os meios 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
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.

crÁusur.n NoNtr - Df,s oBRrcAçôES Do coMRÀrÀDo:
a - Executar devidamente o fornecj.mento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacÍonada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
trlbutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
títuIo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e ldôneo, aceito pefo Contratante, guando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atosi
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados ;
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 interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre gue solicitado.

cráusura DÉcruÀ - DÀ Àr.tr.nÀçfo E RESCTSÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pêlo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Àrts.'?7, 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 nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

clÁUstIIÀ DÉCIUÀ PRIIíEIR.I . DO RECEBIMBTEO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações Pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto PeIo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Àrts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CIÁUSUTA DÉCIUÀ SEq,NDA - DTS PE}IâIIDâDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 85 e 87, da
Lei 8.666/93: a - advertênciai b - multa de mora de 0r5t (zero vírgula cinco Por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuçâo do objeto ora
contratadoi c - multa de 10* (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇáo to
parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveÍs
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

crÁgsur.a DÉcrtíÀ rEncErRÀ - DÀ @MPEtIs!'çÃo ETNANCETRÀ:

que adrnite prorrogação nas condiçôes e
está abaixo indicado e será considerado
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Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com
utilizaçãodaseguintefórmula:EM=NxVPxIronde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
serpagaiel=índicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:1=(TX+100)+365rsendoTX
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, um novo lndice
adotado pelo Governo Eêderal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de gualquer forma não possa mais ser ut,ilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

crÁgsulÀ DÉcrua euàRtA - Do soRo:
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 contrato em 02 (duas) vias, o gual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

de de

TESTEMUNHÀS

\./

v

PELO CONTRÀTÀDO


