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EIITàDo DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITURÀ MT'NICIPÀTJ DE !,íOGEIRO

cc['tÍsEÃo pER!ÀltErfrE DE LrcrÍÀçÃo

EDITâI. Licitação
PROCESSO ÀDMrNrSÍRÀtwO N" pp 00030/2021
LrcrrÀÇÃo No. ooo3o/2021
MODALIDADE: PREG.ÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizado! do cêrtame:
PREFEITUR.A MUNICI PÀL DE MOGEIRO
AV. PRESTDENTE .roÃo pEssoA, 47 - cENTRo - MocEÍRo - pB.
CEP: 58375-000 - E-naj.I: I icitacaomogei ro@uol. com. br - Iel.: (83) 32661-033,

Observação:
CaltaE rertrito à particip!Ção de lficroqrresaa, Eq)a.8a8 da Paqu€no Port . EquiptrâdoE, nos
termos da legislação vigente.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, insc!ito no CNP.I 08.866.501/OOO1-6?, doravante
dân@inrdo ai4)Ia.ú.trtê ORC, torna público para conhecimento de quantos possam intelessar que
fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Eguipe de Àpoio, as 08:30 horas
do dia 09 de .Iufho de 2021 no endeleÇo acima indicado, Iicitação na modaLidade pregão presencj.al

^" 00030/2021, tipo menor preço, ê sob o legÍime de tarefai tudo de acordo com êste instrumento
e en observância a Lei Fedêral no 10.520, de 1? de Julho de 2002 e subsidia riamênte a Lei Federal
n'8.666. de 21 de .lunho de 1993; Lei Complêmentar no 123, de 1.4 de Dezeríbro de 2006; Dêcrêto
MunicipâI no 016, de 10 de Novenbro de 2006, e legisLação pêrtinente, consideradas as alteraÇões
posterioles das referidas normasi conforme os critérios e procedirêntos â seguir definidos,
objetivando obter a melhor proposta para: CoNTRÀTÀÇÃO DE SERVlÇos DE TRÀNSPoRTE DE PÀCTENTES
pÀ.F,À TBÀTA.I{ENTo DE SAúDE NA pol,rclÍNrcA DÀ CTDADE DE MoGErRo B EM HosprrArs DAs crDADEs DE:
TTABATANA, .loÃo pEssoA, cAMprNA GRÃNDE, RECTEE E TRÀNspoRTE DAs EOUrpEs DÀ ÀTENÇÃo BÁsrcA.

1.0.DO OBJEIO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão: coNTRÀTÀÇÃo DE sERVIÇos DE TB.ANSPoRTE DE PACIENTES
PARÀ TBÀTAMENTo DE SAÚDE NA PoLICLÍNICA DA CIDADE DE MoGEIRo E EM HoSPITAIS DAs CIDADES DEI
rrÀBÀrÀNA, JoÃo pEssoÀ, cAMprNA GRÀNDE, RECTFE E rRÀNspoRrE DAs EeurpEs DÀ ATENÇÁo BÁsrcA.
1.2..q,s especificaÇões do objeto ora Iicitado, encontrêm-se devidaÍnente detaLhadas no
correspondente Termo dê Rêferência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.À contrataçáo acima descrita, que será processada nos termos deste instlurento convocatório,
especificaÇões técnicas e informaÇões complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necêssidade da devida efetivaÇão de serviÇo para suprir demanda especÍfica -
coNTBÀTAÇÃo DE sERVrÇos DE TRÀNspoRTE DE pÀcrENTEs pÀÀÀ TRÀTAMENTo DE SAúDE NA poLÍcLÍNrcÀ DÀ

CIDADE DE MOGEIRO E EM HOSPITAIS DAS CIDÀDES DE: ITABAIANA, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRÀNDE, RECIFE
E TF"ANSPoRTE DAs EOUrpEs DÀ ÀrENÇÁo BÁsrcA -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como
relevante mêdida de intelesse públicor e ainda, peLa necessj.dade de deaenvolvimento de ações
continuadas para a promoÇão de ativj.dades pêrtinêntes, visando à maximizaÇão dos reculsos em

relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

2.o.Do Í.ocÀr, E DÀTÀ E DÀ txapuct{AÇão Do EDrrÀL
2.1.Os envelopes contendo a documentaÇão relativa à proposta de preÇos e a habilitaÇão pala
execuÇáo do objeto desta licitaÇão. deverão sêr entreguea ao Pregoeiro até as 08:30 horas do
dia 09 de Júlho de 2021, no endereço constante do preâJnbulo deste instrumento. Neste mêsmo
loca1, data e horárj.o será realizada a aessáo púbLica para abertura dos referldos envelopes.
2.2.InformaÇões ou esclarecinentos sobrê êsta licitaÇáo, serão presEados nos horários normais
dê expediente: das 08:00 as 12:00 horas, E-rnail: l icitacaomogej. ro@uol- com. b!.
2.3.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste cêrtame, se manifestada por escrito ê dirigida ao P!êgoeilo,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixâda para recebimento das propostas.
2.4.Cabetá ao Prêgoêiro, auxiliado pelos setores responsávej.s pela elaboEação destê ato
convocatório e seus anexos, decidir soble a pêtiÇão no prazo de até 24 (vinte ê quatro) horas,
considerado da data em que foi dêvidamente lecebido o pedido'
2.5.A respêctiva petiÇão será aprêsêntada da seguinte formâ:
2,5.1.Protocolizando o original, nos horários de expedientê acima indicados,
seguinte endereÇo: Av. Presidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB.

3.O.DOS Er,EleNtOg PÀBÀ LrCrTÀçÃO

êxcfusiv te no



3.1

3.1
3.1
3.2

.Àos participantes, seráo forneci-dos os seguintes elementos:

.1.ANEXO I _ TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÔES;

.2.ANEXO I1 - MODELOS DE DECIÀRÀÇÕES,

.3.ÀNEXO III _ MODELO DE DECLÀRAÇÃO DE REGULARIDADE _ IABILITÀÇÃO;

.4.ANEXO TV - I.(INUTA DO CONTRÀTO.

.À obtenÇão do Edital poderá se! feita da seguinte foEna:
,1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamênte; e
, 2. Pelos sites : www.moqeiro. pb. gov. b!/licitacoes i www. tcê. pb. gov. br.

{.0.Do s(,PoREt t EcA!
4.1.Esta ricitaÇão reger-se-á pela Lei Eederal n" 10.520, de 1? de Jurho de 2oo2 e
subs idia riamente a Lei Federal n'8.666, de 21 de ,lunho de 1993; Lei complernentar n. 123, de 14
de Dezêmbro de 2006, Decreto Municipal no 016, de 1O de Noverü)ro de 2006; e legj.slaÇão peltinente,
consj.deradas as alteraÇÕes posteriores das leferidas nornasi que fican fazendo partes int.egrantes
deste instrumento, independênte de transcriÇáo.

5,0.DO PRÀZO E DOIÀçÃO
5.1.O prazo máxino para a êxecuÇão do objeto ora licitado, conforne suas características e as
necessidades do ORC, e que admite proarogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da assinatura do Contlatoi

Inicio: Ínediato;
Conclusão: 163 (cento e sessenta e três) dias.

5.2.o serviÇo será executado de acordo com as especificaÇões definidas no correspoDdente Terno
de Referência1, anêxo a este instrtrmênto.
5'3.o prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício
financeiro de 2021, considerado da data de sua assinatura; podendo se! prorrogado nos termos do
Art. 57, da Lei 8.666,/93.
5.4.As despesas dêcorrentes do objeto deste certame, corre!ão por conta da seguinte dotaÇão:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEr MUNICIPAI 340/2021 02,040 sEC MUNICIpÀL DE SÀUDE
02.040.L0.r22.0004.2920 MANUTENÇÀo DAs ATTVTDADES DA SECRETARTA DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 001
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICÀ 02040.10.301.1012,2014 MÀNUT DAS ATTV ÀTENCÀO BASICA A
SÀUDE _ PAB FIXO 02040.10.301.1012.2035 MÀNUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRÂMÀ SAUDE DA FAMIIIÀ
3.3,90.39.00.00 214 oUTROS SERV. DE TERC- PESSOA JURTDTCÀ 02040.10.301.200?.2042 MÀNUT DÀS
ATIVIDÀDES DO FUNDO MUNICIPA1 DE SÀUDE 3.3.90.39.00.00 211 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JURIDICA
02040.10.302.1013.2946 TErO MUNrC MEDrA E ALTÀ COMP. AMB HOSP - MÀC 3.3.90.39.00.00 214 oUTROS
SERV. DE TERC. PESSOA WRIDICA.

6.0.DÀs coNDtçõEs DE pÀRrrcr pÀçÂo
6.1,Os proponentes que desejarem participar deste certame deveráo entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respect.ivamente, PROPOSTÀ DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidahente
identificados, acompanhados da rêspectiva declaração de cumprimênto dos lequigitos dê
habj.litaÇão, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
5.2.4 participaÇão neste certame é restrita às Microemp!êsas, Empresas de Pequeno Porte ê
Equiparados, nos termos da legj.slação vj.gentê.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontren sob o regime falimentar, enpresas
estrangeiras que não funcionem no pais, nem aqueles quê tênhêm sido declalados inidôneos pala
Iicitar ou contratar com a ÀdministraÇão Púb1ica ou que estejam cunprindo a sanção dê sugpensão
do direito de licitar e contratar corn o oRc.
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão wia
postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-Ios en tempo hábi] ao endeleço constante
do preâftbu.Io deste instnrmento, aos cuidados do Pregoeiro - Elaviano Clebson Àraújo, Não sendo
rigorosamente obselvadas as exj.gências desCe item, os rêspectivos envelopes não serão aceitos e
o licitante, portanto, desconsiderado para êfeito de participaÇão no cert.une,
6,5.Ouando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na rêspectiva sêssão pública, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à pârticipação ern consórci.o.

.DÀ REPRESTIIEAçÃO t DO CNEDENCIàI'IENTO

.O Iicitante deve!á se apresenta!, para credencia.mênto junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
avés de um leplesentantê, com os documentos que o crêdênciam a participa! deste procedimento
itatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances velbais. Cada lj.citante

credenciará apenas um representante que será o único adnitido a intervir nas fases do certame
na forma prevista nêste instrumento, podendo ser substituído postêriormente por outro dev
credenciado.
7.2.Pata o credencianento dêveráo ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1.Tratando-sê do representante 1êgal: o instlumento constitutivo da empresa na forma

te

quando fo! o caso, devidamente registrado no ólgão comPetenter no qual estejan explessos
podeles para exercer direitos e assumir obligações em decorrência de tal investidula;
? . 2 . 2 . Tlatando-sê de procurador: a pÍocuração por instru.rnento público ou particular da
constem os necessários podereg para formular vêrbalmente lances, negociar prêÇog, firmar
declaraÇões, desistir ou apresentar as razõês de recurso e praticar todos os dema j.s atos
pertinentes ao cêrtarnei acompanhada do cor!êspondente instrumento de constituiÇão da enpresa,
quando for o caso, que comprove os podêres do mandante para a outorga. Na hipótese de pÍocuração
seja particular d.vcrá ser r€con}recida ! fltlrã aD cartórlo do r€atrolivo Eigartário,
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7.2'3.o representante legal' e o procurador deverão ideDtificar-se apresentando docunento oficialque contenha foto.
?.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoêiro - antes do inicio da sessão pública -em original, por qualque! processo dê cópia autenticada por cartólio competente, pero pregoeiro
ou meÍibro da Equipe de Apoio.
7.4.4 náo apre§entaÇão ou ainda a incorrêção insanável de qualquer dos docrmentos dê
credenciamento inpedi!á a participaÇão ativa do representante do Ii;itante no presente cêrEame.Esta ocorrência não inâbilitará sumariamênte o concorrente, apenas perdárá o direito amanifestar-se nas corlespondentês fases do processo licitatório. earà tanto, o pregoeiro receberáregularmente do referido concorrente seus envelopes, declaraÇôes e outros elemenios necesaárlosà participaÇão no certame, desde que apresentados na forma dêfinida neste instnmento,
7.5'No momênto de aberLura da sêssão pú.bIica, cada licitante, por intêrmédio do seu representante
devidamente cledenci.ado entregará ao Pregoeiro, en separado dJ qualquer dos envelopes, a seguinte
documentaÇão:
7 . 5. 1. DeclaraÇão de ElaboraÇão Independente de proposta - Anexo II.
7 . 5.2 . DeclaraÇão dando ciência de que cunpre plênamente os requisitos de habilitaÇáo, conforme
nodelo - Anexo IIf; e
? . 5. 3. comprovaçáo de que o licitante se enquadra nos ternos do Ârt, 3" da Lei l-23106, sendoconsiderado microemprêsa ou empresa dê pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento
diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigentê. TaI comprovaÇão poderásêr feita através da apresentaÇâo de qualguer um dos seguintes docrmentos, a critério doLicitante: a) dêclaraÇão expressa formalÍnentê assinada por profissional da área contábj.1,
devidanente habilitado; b) certidão sünplificada enitida pela junta comêtcial da sede dolicitante ou equivalente, na forna da fegislaÇão pertinente. À ausência da referida declaração
ou certidão simplificada impedirá a participação do licitante no presente certame.
?.5.3.1.O Pregoeiro poderá promover diLigência, na forlla do À!t. 43, S 3", da Lef 8.666/93,
dêstinada a escfarece! se o licitante é, de fato e de direito, considerado nicroêmpresa ou
empresa de pequeno porte.
?.6.Quando os envêlopes Ploposta de preços e DocunentaÇão forem enviados via postal, a
documentaÇão relacionada nos itens'1 .5.7, 7.5.2 e ?.5.3 deve!á ser aplesentada dentro do enveLopê
Proposta de Preços,

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREçO8
8.1.À proposta deverá ser aprêsentada em 01(umâ) via, dentro de envelope facrado, contendo as
seguintes Índi.caÇÕes no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
PROPOSTÀ DE PREÇOS - PREGÁO PRESENCTAL No. 00030,/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,] DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintês elementos:

8,2.Proposta elaborada em consonância con as espêcificaçÕes constantes deste instrumento e seus
elementos - Ànexo I -, ern papel timbrado dâ empresa, quando fo! o cago, assinada po! seu
lepresentante legal, contendo no correspondente iten cotado: discliminaÇão e ouCras
caracterÍsticas 9e necessálio, quantidade e valores unitário e total êxpressos em algarismos.
8.3.Se!á cotado um único preÇo para cada item, com a utilizaÇão dê duas casas decimais. Indicação

contrário está sujeita a correÇão obsêlvando-9e os seguintes critérios:
.1.Ea1ta de dlgitos: serão acrescidos zeros;
.2.Excesso de dÍgj.tos: sendo o primeiro dígito excedente menor çnte 5, todo o excesso

em
8.3
8.3 se ra

i tênssuprimido, caso contrário havêrá o arrêdondamento do dlgito anterior para nais e os dêmais
excedentes suprirnidos.
8.4.À Proposta deverá ser rêdigida êm língua portuguesa e êrn moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, lasuras, enendas e/ou entrelj.nhas. suas folhas lubricadas e a úItima
datada e ôssinada pelo responsáveI, com indicaÇão: do valor total da proposta em algarisnos,
dos prâzos dê êntrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá
ser inferior a 60 dias, e outras informaÇões e observações pertinentea que o licitante julga!
necessárias,
8.5.Existj.ndo discrepância entre o prêço unitário e o valor tota1, resultado da multiplicação
do preÇo unitário pela quantidade, o prêço unitário prevalecerá,
8.6.Fica estabelecido que havendo divergência de preÇos unitários para um mesmo produto ou
serviço, prêvalêcerá o de meno! valor.
8.?.No caso de alteração necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Àpoio,
decorrente exclusivamente de incorrêÇôês na unidade dê nedida utilizada. observada ida
propo!cionalidade, bem coÍno na tnultiplicaÇão ê/ou soma de valores, prevalecerá o valo! co ido.
8.8.À não indicação na proposta doa prazos dê entrega ou execução, das condiÇões de pa
ou de sua validade, ficará subentendido que o ficitante aceitou inteqralmente as disposi

to
do

ato convocatório e, portanto, serão consÍderadas as determinaçõês nelê contidas para as rêf
exj-gências não sendo suficiente motivo para a desclassificação dâ proposta.
8.9,É faculEado âo Iicitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, d
que estêja dêvidahente preenchido.
8.10.Nas licitações para aquisição de mercado!ias o participante indicará a origem dos produtos
ofertados. A eventual falta da referida indicaÇão não desclassificará o licitante.
8,11.Será desclassificada a p.roposta que deixar dê atendêr as disposiçõês dêstê instnr.lllento,



9.0
9.1

8.12. Fica facultado
PENDRIVE.

ao Iicitante a aplesentação da proposta taÍüém em mÍdia, ou seja, em CD ou

.DÀ EABTLITÀçÂO

.Os docr.mentos necessários à habilitaÇão dos licitantes, deverão ser apresentados en O1 (r.rma)
via, dentro de envelope lacrado, contendo as sêguintes indicaÇõeg no anverso:

PREFEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÀO - PREGÃO PRESENCIÀL NO.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

ooo30/202L

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO dêverá conter os seguintes elementos

9.2.PESSOÀ.fURÍDICA:
9,2.1.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional dê pessoa JurÍdica - CNp.l,
9.2.2.Prova de inscriÇão no cadastlo dê contribuintes estaduaL ou municipal, !elativo à sede do
licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando dê sociedades conerciais, e, no caso de socj.edades por aÇões, acompanhado de documêntos
de eleiÇão de seus admini stradores . InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de plova de diretoria en êxercício. Decreto de autorizaÇáo, em se tlatando de emprêsa
ou sociedade estrangeila em funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaÇão para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigi!. Registro
coÍnercial, no caso dê êmpresa individual., Estas exigências não sê aplican ao Licitant.ê que,
quando da etapa de credenciamento no cert.ane, já tenha aprêsentado de forma regular nos termos
do presente instrumento convocatório, a refêrida docunentaÇáo solicitada neste subitem.
9.2.4.Balanço patrimonial ê demonstraÇôes contábeis do úItiho exercício social, já exiqÍveis e
apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diálio em que
o tnesmo se encontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos dê abertura e encerralmento,
assinados por profissional habilitado e devidamente legistradog na junta comercial competente,
vêdada a sua substituiÇáo por balancetes ou baLanços provisórios. Tratando-se de empresa
constitulda há menos dê 1xn ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
prineiro ano de existência no prazo Legal, poderá apresentar o BalaÇo de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamentê registrado na junta comercia.I competente.
9.2. 5. Regularidade para com a EazeDda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tri.butos Fedelais e à Divida Ativa da União.
9.2.6.Certidóes negativaa das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da lei,
9. 2 . ? , Comprovação dê regularidade rêlativa ao Fundo de carantia por Tenpo de Selviço - EGTS,
apresentando o respectivo Certificâdo de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Fedêral.
9.2.8.Prova de inexistência de débitos inadirpLidos pelante a Justiça do Tlabalho, mediântê a
apresentaÇão de Cellidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Tltulo VII-A da
ConsolidaÇão das Leis do Trabalho, aplovada peLo Decreto-Lei nô 5.452, de 1o de naio de 1943.
9,2.9.DeclaraÇão do licitante: dê crmprimento do disposto no Alt. 7o, Inciso XXXIII, da
ConstituiÇão Federal - AtL.2'l , Ínciso V, da Lei 8,666/93; de superveniência de fato impeditlvo
no que diz respeito à participaÇão na IicitaÇáo; e de submeter-se a todas as c1áusulas e
condições do presente instrunento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9.2.10.Certidão negativa de falência ou concordata expêdida pelo distribuidor da sede do
Iicitante, no rnáxiÍro 30 (trinta) dias da data prewista pata abertula das propostas.
9.2,11,Comprovação de capacidade de desempenho anterior satlsfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeEo da licitação, feita através de atestado fornêcido por pessoa jurldica de
dirêito público ou plivado.
9.2.l2.Al-var-á de localizaÇão e furcionanento e/ou declaração da Prefeitura do local da sede da
Firra, informando que a mesna funciona no endereÇo mencionado nos documentos '

9.3.Os documentos de ttabiliEaÇão deverão se! orqanizados na ordem descrita nestê instrumento,
precedidos po! r.m Índice correspondente, podendo ser aPlesentados êm original, por qualquêr
processo de cópj.a autenticada por cartório competente. pelo Plegoeiro ou membro da Eguipe de
Àpoio ou publicação em órgão da imprênsa oficial, quando for o caso. EsEando perfeitamente
tegÍveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou êntrelinhas, dentro do prazo dê validade, e
êncelrados em ênvêIopê devidahentê lacrado e indevagsável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido lndice náo inabilitará o Iicitante.
9.4.À falta de quaLquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cóp iâs devidamente
autenticadas ou das vias originais para auEenticação pelo Prêgoeiro ou membro da Eguipe
ou da publicaÇão em órgão na implensa oficial, a apresentação de docrmentos de habilita

Àpoi o

do envelope especlfico, tornará o lespectivo licitante inabilitado. Quando o docune
fora

o
obtido via rntêrnêt sua legalidade se!á comprovada nos endereços elet!ônicos colrespo
Poderá ser utilizada, a c!itélio do Pregoej.ro, a documentaÇão cadastral de folnecedor, c
dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da autênticj.dade de êIêmêntos apresentados pelo licit
quando fo! o caso.

10 . O . DO CRTúRTO PÀRÀ .I'TGATIENTO
1o.1.Na seleÇão inicial das propostas para idêntificação de quâis irão passar
vêrbais e na classificaÇão finaI, observadas as exigências ê plocedj.mentos

a fasê de lances
dêfinidos nêste



instrumento convocatório, sêtá cons iderado
co!respondente iten.
10.2.Havendo igualdadê de valores êntte duas
disposto no Àrt. 3o, § 2., Incj.so II, da Lei
Lances velbaj-s, se fará através de sorteio.

o critério dê menor preço apresentado para o

ou mais propostas êscritas, e após obêdêcido o
8,666/93t a classificaÇão inicial para a fase de

11.0.DÀ, ORDEII DOg TR,ÀBÀ,.IIOS
1l.1.Para o recebimento dos envelopês e inlcio dos trabalhos será obselvada uma tolerância de15 (quinze) minutos após o horário fixado, Encerrâdo o prazo para recêbimento dos envelopes,
nenhr.m outro será aceito.
11.2'Dêclarada aberta à sessão públicâ pelo Pregoêiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados' Somente participará ativamente da reunj.ão um representante de cada 1icitantê,
podendo, no entanto, se! assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3'o náo cornparecimento do representante de gualquer dos licitantes náo impedirá a efet.ivaÇão
da reunião, sêndo que, a sirnples participação neste certame implica na total aceitaÇão de todas
as condiÇóes estabelecidas neste Instrunento Convocatório e seus anexos,
11'4.8n nenluma hipótese será concedido prazo para a apresentação de docqmentaÇáo e/ou
substituiÇão dos enveloPes ou de qualquer elemento exj.gido e não apresêntado na reuniáo dêgtinada
ao rêcebimento das propostas de preÇos.
11.5.o Plegoeiro receberá de cada reprêsêntante os envelopes Proposta de preÇos e Documentação
e a declaraÇão, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumple plenãmente os
lequisitos dê habi litaÇão.
ll.6.Posteriormente abrlrá os envelopes Propostas de PrêÇos, rubricará o seu conteúdo juntêmente
com a sua Equipe de Apoio, confe!indo-as quanto à validade e cump!imento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicita!á dos licitantes que examinem a documentação
neles contidas,
11' 7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisa!á os documentos e as observaçÕes porventura
formuladas pelos licitantes, dando-Ihes ciência, em sêguida, da classificaÇão inicj.a1, indicando
a proPosta de menor Preço e aquelas en valorês sucessivos e superiores em até dez por cento,
!elativamente à de menor va1or, para cada iten cotado. Entretanto, se assim julga! necessário,
podêrá divulgar o rêsultado numa nova reuniáo.
11.8.Não havêndo pala cada item Iicitado pelo menos três propostas nas condiÇões acÍma definidas,
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o náxino de três, quaisquer que
sejam os p.reÇos oferecj.dos,
11.9'En seguida, será dado inicio à êtapa de aplesentação de tances verbais pelos representantes
dos licitantes inicialmente cl-assificados, quê deverão ser formulados de forma sucessiva, êm
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. Serão realizadas
tantas rodadas de lances vêrbais quantas se fizêrem necessárias. Esta etapa pode!á sêr
interrompida, marcando-ae uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos, a critélio
do Pregoei.ro.
11,10.Não serão acêitos lances con vafores irrisórios, incompatlvêis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. À desistência êm âpresentar lance verbal,
quando convidado pelo Plegoeiro, irnplicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o cor.respondente iteÍn cotado e na manutenÇão do último preço apresentado, para
efeito de classificaÇão final das propostas.
11.1l.Declarada encerlada a etapa competitiva e ordenadas às propostas. o Pregoeiro examina!á a
aceitabilidade da primeira classj.ficada, quanto ao objeto e va.Ior, decidindo notivadamente a
respeito.
11,12.sendo aceitável a proposta de menor p!eço, será aberto o envelope contendo a documentaÇáo
de habilitaÇáo somente do licitante que a tive! fornulado, para confirmação das suas condições
habilitat.órias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocató!io, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item,
objêto deste certamê, após o transcurso da competente fase reculsal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitáveI ou se o licitantê não atende! as exigência habilitatórias,
o Pregoej.ro exarninará as ofertas subsequentes, na oldem de classificaÇão, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitaÇão do proponente, e assi-m sucessivamente, até a apuraÇão
de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.
11,14.Da reunião lavrar-se-á Àta circuns tanciada, na gual serâo registradas todas as ocorrências
ê çnle, ao fj-nal-, será assinada pelo Pregoeiro. sua Equipe de Àpoio e licitantes presentes.
11.15.8n decorrência da Lei Conplênentar 123/06, a complovaÇão de regul-aridade fj.scal e
tlabalhista das microêmpresas e enpresas de pequeno porte somente será exigida para êfeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimênto:
11.15.1,4s microemprêsas e empresas de pequeno porte, por ocaslão da participaÇão nesta
licitação, dêve!ão apresenta! toda a documêntaÇào exigida para conprovação de !eguLarj.dade
fiscaf e trabalhista, dentre os documentos ênumerados neste j.nstrrimento para efeito de
HabilitaÇão ê integlantes do envelope Documêntação, mesmo que esta apresente aLgr.rna res
11.15.2.Havendo alguma restliÇão na comprovação da legulalidade fiscal e trabalhist

eoi
râ

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial colresponderá ao momento
o licitante for decl-arado vencedo!, prorrogávêis por igual periodo, a critério do ORC,
regularizaÇão da docunentaÇão, pagarênto ou parcêlanento do débito, ê êmissão da êven
celtidões negativas ou positivas com efeito de celtidão negativa;
11.15.3.À não-legularizaÇáo da documêntaÇão, no prazo acima previsto, inplica!á decadênci
direito à contratação, sern prêjulzo das sanções previstas no Art, 81, da Lei 8,666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanêscentês, na ordern de classiflcaÇão, para assinatula
do contrato, ou rêvogar a IicitaÇão.



11.L6.os documentos aplesentados pelos licitantes no Credenciamento e os elenentos constantes
dos enwelopes ProPosta de Prêços e DocunentaÇão que forem abertos, se!ão retidos pelo pregoeiro
e anexados aos autos do proce§so. No mesmo contexto, o enveLope DocumentaÇão, ainda lacrado, dolicitante desclassificado ou que não logrou êxito na êtapa competitiva que não fo! rêtirado por
seu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaÇáo do
Pre9ente celtame, será sunaliamente destruÍdo.

12.O.DO CRIIÉRTO DE ÀCE:TÀBILIDÀDE DE PREçOS
12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo itêm re.Lacionado no Ànexo I- Termo dê Refe!ência - Espêcificações, na coluna código:
12.1.1'Com indlcios que conduzitm a ulm plesunÇão relativa de inexequibilidade, pelo critériodefinido no Art. 48, rr, da Lej- 8.666/93, en tar situaÇáo, não sendo posslver a inediata
confirmação, pode!á ser dada ao licitante a oportunidade de demongtlar a sua exequibi.Lidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para conprovar a viabilidade dos preÇos,
conforne pa!ámêtros do mesmo Àrt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do iten.
12.2.Sa1ienta-se que tais ocorrências náo dêsclassificar automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0.DOS BECT RSOS
13.1'Declarado o vencedor, qualguer licitante poderá manifestar inediata e motivadamente a
intênção de recoller, obselvando-sê o disposto no Àrt. 4o, Inciso XVIIf, d,a Le! lO.52O/02.
13.2.o acolhinento do recurso importará a invalidaÇão apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.
13.3.4 falta de manifestaÇão imediata e notiwada do ticitante inportará a decadência do direito
de recurso e a adjudicaÇão do objeto da licitaÇão pelo pregoeiro ao vencedor.
13.4,Decididos os leculsos, a autoiidade supêrior do ORC fará a adjudicação do objeto da
IicitaÇão ao proponente vencedor,
13.5.O recurso será diri-gido à autoridâde superi.or do ORC, por iDtermédio do pregoeiro, devendo
ser protocoLizado o oliginal, nos horários normais de expediênte das 08:OO a9 12:OO horas,
exclusivamente no seguinte endereço: Àv. Presidente João pessoa, 4? - Cêntro - Mogeiro - pB.

la.0.DA Hotaot OCÀçÃO E ÀDJI,DICÀçÃO
14.1,ConcluÍdo a fase conpetitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a docunentação
de habilitaÇão e observâdos os recursos polvêntura interpostos na forma da legislação vigente,
o Pregoeilo emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no celtaune, rehetendo-o a
autoridade supelior do ORC, juntanente com os elementos constj.tutivos do processo, necessários
à AdjudicaÇão e HomologaÇão da rêspêctiva licitaÇão, quando for o caso,
14.2.4 autolidade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e de-ixar de homoLogar, total ou parcialnente, o lesultado
apresentado pelo Pregoeilo, levogar ou considêrar nula a Licitaçáo, desde gue apresente a dêvida
fundamentação exigida pela legislação vigentê, resguardados os direitos dos licitantês.

15.0.DO CONTRÀTO
15.1.Após a homologação pela autoridade superior do oRc, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de lecebimento da notificaÇâo, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, efaborado em conformidade com as modalidades permitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer altêraÇÕes nos termos definidos pela referida norma,
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrâto, e ocorlendo esta dentlo do plazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todoa os direitos que porventura tenha obtido colno
vencedor da licitaçáo.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor náo comparece! pa!a assj.natura do contlato
no p.razo e condiÇões êstabelêcidos, convoca! os Iicitantes rehanescêntes, na ordem de
classificaÇão e sucessivanente, para fazê-1o eÍn igual prazo do ficitante vencedor.
15.4.O contralo que eventualmêntê vênha a ser assinado pelo licitante vencêdor, poderá sêr
alterado com a devj.da justifj.catj.va, uniLateralmente pelo Contrat.anEe ou po! acordo entre as
partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.665/93; e exêcutado sob o legime de tarefa,
15.5.0 Contlatado fica obligado a acettar, nas mesmas condições contraLuais, os acréscimos ou
supressóes que sê fizêrêm nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1o da Lêi
5.666/93, Nenhun acrésciÍro ou supressão podêrá exceder o l-inite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.O.Dà.s SÀNçóES ÀDMrNr gtBÀTr a
16.1.OueÍn, convocado dêntlo do plazo de validade da sua proposta, náo celebrar o contrato,
deixar de entrega! ou apresentâr doc\rmêntação fa.Lsa exigida pala o certamê,
retardamenEo da execuÇão de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar uÇão
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇÕes falsas ou cometer fraude aI,
garantido o dirêito à ampla defesa, ficará impêdido dê licita! e contratar com a União, E

ênse aro
na

DiEtrito Federal ou Hunicipios e, será desclêdenciado do Sistema de Cadastramento Unific
Eolnecedoles SICÀF do Govêrno Federal e de sistemas sêmêlhantês mantidos po! Estados, Dist

a s,
o

a
Eederal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejulzo das multas plevis
negte EditaL e das demais cominações legaj.s,
16.2.À recusa injLlsta em deixar de cumprir as obrigaÇões assunidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garant.ida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts, 86 e 87.
da Lei 8,666/93: a - advêrtência; b - multa de mola dê 0,5t (ze!o vÍrgula cinco Po! cento)
apficada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entreçla, no inicio ou na execuÇáo do



objeto ola contlatado; c - multa de 108 (dez por cênto) sobre o valor contratado pela inexecuÇãototal ou parcial do contrato; d - simul taneamente, gualquer das penalidades cabíveis
fundamêntadas na Lei 8.666/93 e na Lei f0.520/02.
16.3.se o va.Ior da nulta ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (guinze) dias
após a comunÍcaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
paqanento a que o contratado vie! a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1* (um por
cento) ao rnês, ou, quando fo! o caso, cobrado judicialnente,
16'4'Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidadês previstas, rêalizar-se-á conunj.cação êscrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluÍdas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamênto legal da puniÇão, j.nformando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DA CO{PRO\/ÀçÁO DE EXECT çÃO E RrClBt}tEt+lO DO OBirEtO
17.1.Executada a presente contratação e obsêrvadas as condições de adimplemento das obligaçõe9
pactuadas, os procedinentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, confome o
caso, à disposições dos Àlts. 73 a 76, da Let 8-666/93.

18. O.DO PAGÀUENIO
18.1.o pagômento será realizado mediante processo regular e em observância às normas ê
procedimênbos adotados pelo ORC, da seguintê maneila: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do perlodo de adimplemento,
18.2.O deseÍüolso máximo do período, não será superior ao vaLor do lespectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhuh valor será pago ao Contratado enquanto pendente dê liquidaÇão qualque! obligação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou j.nadimpl-ênc i a, a qual poderá ser
compensada com o paganento pendente, sem que isso ge!ê direito a acréscimo de qualquer naturêza.
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇâo
financeila, devida desde a data limite fixada para o pagamênto até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórj-os devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utilizaÇão da gequinte fórmuIa: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data plevj-sta para o pag.rmento e a do efetivo pagamento;
vP - valor da parceLa a ser paga; e I = lndice de compensação financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) = 365, sendo Ix = pêrcentual do IPCA-ÍBGE acumulado nos últinos doze meses ou, na
sua fa1ta, um novo Índice adotado peLo Governo Federal gue o substitua. Na hipótese do referj.do
lndice estabelecido para a conpensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utj,lizado, será adotado, em substituição, o quê viêr a 9er determinado pêIa
legislaÇão então etn vigor,

19. 0. DO REÀrIgSTàl'EltrO
19.1.No caso de atraso ou não divuLgaÇão do lndice de leajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a inportância calculada pela últina variaÇão conheclda, Iiquj.dando a diferença
correspondentê tão logo seja divulgado o Índicê definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cáIcul-o lefeaente ao reajustamênto de Preços do valor lenanescente, sempre
que este ocorrer.
19.2.Nas aferiçôes finais, o índicê utilizado para leajuste sêrá, obligatoliamente, o definitivo,
19.3,Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser exlinto ou de qualque! forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vie! a ser determinado pela
legislaÇão êntão em vigor,
19.4.Na ausência de previseo legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor lêmanêscente, por meio de termo aditivo.
19.5.O rêajuste pode!á ser realizado por apostilamento.
19.6.os preÇos contratados são fixos e ilreaju§távêis no prazo de um ano.
19.?,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 acunulado, tonando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusivamentê pala as obrigaçõês iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade'
19.8.Nos reajustes subsêquentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano se!á contado a partir
dos êfêitos financeiros do últino reajuste.

20.O.DÀS DrSPOgrçóE8 GAnÀrS
20.1.Não sêrá devida aos proponentês pela elaboraÇão ê/ou apresentação de documentação lefativa
ao cert.rme, qualquer tipo de indenizaÇão'
20.2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá repre§ent
de uma Licitante.
20.3.À presente ]icitaÇão somênte poderá vil a ser revogada Por razõês de interesse
decorlentê de fato guperveniente dêvidanentê comprovado, ou anulada no todo ou en pal
ilêgalidade, de oflcio ou por provocaçáo de tercei.os, mediante parecer escrito e dêvi
fundamentado.
2O.4,Caso as datas prêvistas para a realização dos eventos da presentê IicitaÇão sejam dec
feriado ê não hâvendo ratificaÇão da convocação, ficam transfêlidos autonaticamêntê
primeiro dia útil subsequente, no nesmo local e hora anteriormente previstog.
2O.S.o onc por conveniência adninist.rativa ou técnica, se reserva no dileito de paralisar a

qualguêr tempo a execuçáo da contratação, cientificando devldamênte o Contlatado'
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20.6,Decairá do direito de impugrnar pêrante o oRC nos termos do plesente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sen objêÇão, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidadês que o viciaram hipótese em que tal conunicado não terá efeito de reculso.
20.7.Nos valores apresentados pelos licit.antes, já deverão estar incluídog os cugtos com
aquisiÇáo de naterial, mão-de-obra utilizada, impostos, encalgos, fretês e outros que venham a
incidir sobre os respêctivos preços,
20.8.4s dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento,
fi.carão única e exclusivamentê sujeitos a intelpletaÇáo do Pregoeiro, sêndo facultada ao mesmo
ou a autoridade supelior do ORC, en qualquer fase da licitaçáo, a promoção de di.Liqência
destinada a esclarecer ou a complementar a instruÇão do processo'
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame. excl-uído qualquer outro, o foro
conpetente é o da comarca de rtabaiana

Mogei ro .runho de 2021.
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ÀltExo I -
TERMO DE

1.0. DO OBJEIO
1.1.constitui objeto desta licitaÇão: CoNTRÂTAÇÀo DE sERvrÇos DE TRÀNspORfE DE
TRÀTÀMENTO DE SÀÚDE NA POLICLÍNICÀ DÀ CIDADE DE MOGEIRO E EM HOSPITAIS DÀS CIDÀDES
JOÃo PEssoÀ, CÀ,!,íPINA GR,ANDE, RECIFE E TRÀNSPoRTE DAS EoUIPES DA ATENÇÃo BÁs]cA.

ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
PREEEIfT'RA MT'NÍCIPÀ'. DE IáOêEIRO

coMrssÃo PERTaIIENIE DE LTCIIAçÃO

PREGÃO PAESENCTAú NO OOO3O/2021

REFERÊNCIA _ ESPEC]PICÀÇÔES

2.0.JUETIEICÀInrÀ
2.l.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente têrmo
e adequadamente, os procediment.os necessários para viabilizar
2,2.4s caracterlsticas e especificaÇões do objeto ora ticitado

a finalidade de definir, técnica
a contrataÇão em tela.
sâo:

PÀCIENTES PARÀ
DE: ITABAÍANA,

I@
L ecuÇão de serviços de transporCe de pacientes do Sítio Cabral, par viagem

tendinento ftédico na Unidade Mista de Sâúde Maria Henúnia da Silveir
!. PoLicLlnica Isabel Henriques Ferreirâ, em veÍcu1o tipo passeio, c

apacidade de 05 passagêilos, fazendo ulÍr pêlcurso de 28 lon, lda e voltá,
endo 14 km em via de asfalto e 14 km em via !ura1 não pavitnenCâda.
xecuçâo dê serviÇos de tlansporte de pacientes do Sltio Camurim, par viagem
tendimento méclico nâ Unidade Mistâ de Saúde Maria Bermi,nia da Sitveira

Poflcllnica IsabeI Henriques Eerreira, em velculo tipo passeio c
apacidade de 05 passageiros, fazendo un percurso de 18 lifi, ida e vo1Ca,
eDdo 02 km em via de asfalto e 16 km em vie aural não pavinentada,

Execução de serviços dê trànsporte de pacj.entes do 51t.io ÀreaI, pa Viagen
tendim€nto médico na Unidade Mista cte Saúde Maria Hermlniâ da sifvei

râl
."1
oÍ\Policllnica Isabef Henrj-ques Perreira, em velculo tipo pàsseio c

capacÍdade de 05 pàssageilos, fazendo um pêrcurso dê 28 km, ida e volta,l
sendo 02 km em via de âsfalto e 26 km em via ruÍal não pàvineltada
ExecuÇão de serviços de transporte de pacientes do Sltio Cu.máti, par viagen
tendimento médico na UDidade Mista Marià Hermlnia dà Silveirà e

88
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3 88

88
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4

ia
iPolicllnlca Isabel Henriques FerreiEa,

apacidade de 05 passâgeiros, fazeÍldo um
endo 10 kn em via de âsfalto e 06 km em

êm velcufo tipo passeio
percurso de 16 km, 1da e volta,
via ruraL não avimentada.

e
I1alcâ rsabel Henrlques Eerreira, em velcul,o tipo passeio cold
idade de 05 passageiros, fazeÍrdo um percurso de 12 km, ida e voft
a de asfalto.

5 xecução de serviços de transporte dê pacientes do SlCio Gavião, par viagem
Eendimetlto Ínédico nâ Unidade Mistâ de Saúde Maria Hêrnínia da Silveira

le PoIicllnica fsabel Henriques Ferreila, em velculo tipo passeio c
lcapacidade de 05 passâgeiEos, fazendo um perculso de 22 h, ida e volta,

1

sendo 06 km em via de asfalto e 16 km em vià ruraL nâo lmentada.
viagen

ecução de serviÇos de transporte de pacientes do sitio l,agoa de velho, viagem
ra alendlmento médico Írâ unidade Mista Mâria HerfiúÂia da Sllveira

Policllnica Isabel Henriques EerEeirâ, em velculo tipo passeio c
apacidade de 05 passageiros, fazêndo un percurso de 32 krn, icla e volta,

sendo 02 km en via de asfalto e 30 km em via rural não avinentada

6

7 4

I lExecução de serviços de transporte de pacientes do Sítio Pintado, pa!
iatendimento médico nâ Uni,dade Mj.stô ltâria Hermínia dâ silveira

viagerD L2

j
icapac
iem vi

DTSCREúNAçÂO UIIIDàDE QUTNTDÀDE E

êcuÇão de serviÇos de transporte de pacientes do Sltio Juá, pa!
atendimento médico na Unidade Mista Maria Helrúnia da SÍlveira

licIÍnica Isabel Henriques Eerleira, em velculo tipo passeio c
pacidade de 05 passagelros, fazendo um pelcurso de 34 lon, ida e volta,

sendo 02 km em via de asfalto e 32 IGtl em via rurâI não vinentada.

9

10

xecução de serviÇos de transporte de pacientes do sltio Pirauá, pâ viâgem
iatendimento méclico ne Irnidade Mista Malia Hermlni.a da SiLveila

olicflnica Isabe.I Henriques Eerleila, em velculo lipo passeio
apâcidâde de 05 passâgeiros, fazendo rnn percuaso dê 24 km, lda e vol ta,l

iP

ic
isenao 02 km em via de âsfalto e 22 km em via rural não pavinentaala,

xecuÇão de serviÇos de transporte de pacientes do sÍtio Acará, pa
têndinento nédico na unidade Mista de saúde Maria HermÍni.a da sifvei

PoIicllnica IsabeI Henriques Ferreira, em velculo tipo passeio c

lE

la

ic
is

1

ral
on{
a,l

I

viagem

apâcidade de 05 passagelros, fazendo urn pelcurso de 30 kn, ida e volt

iE

ia

endo 20 km em via ale asfâlto e 10 km em via luraI não pavinentada
xecuçào de seaviÇos de transpoltê dê pacienles do SÍtio Estaçáo, pa!
tendimento médico na Unidade Mista Marra Helníniâ da silvêira

I

8

11

iPolic1lnicâ rsâbef Henriques Ferreira, em vêÍcufo tipo passeio
êi

cor{

viagem 11



t2

13

74

i-s"

16

: 7'l

19

20

apacidade de 0 5 passageiros, fâzendo um percurso de O6 km, ida e volta,
avinêntada.endo 02 l@ em via de asfalto e 04 km en via rural. nào

xecução de serviÇos de trà[sporte de pacientes do Sltio chã de Àrej.a, Viagen
ara atendimento médlco na Unidade Mista Maria HermÍnia da Sifveira
o1icIlnicâ IsâbêI Henriques Eerreira, em veÍcufo tipo passelo c

ei
.,.{
a,t

agem

a9em 80

13

12L

?5

1t

109

88

11

l
t

I

I

j

capâcidade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 06 lor, ida e volt
em via de âsfaLto.

ecução de serviÇos de transporCe de passageiros do Sttio câmeleira,i viagen
ra atendimento médico nâ Unidade Mista uaria Hermlnia da Sifvei.ra

olicllnica Isabel Henrigues Ferreirâ, em velculo Eipo passeio
apâcidade de 05 passageiros, fezendo un percurso de 18 km, ida e vol

via de asfa.Lto.
xecuÇão dê sêrviços de transporte dê pâcientes do Sltio Granjeiro, par
tendimento mécllco na Unidade Mista Maria Hermlnla da SiLveira

at viagem

olicllnica IsabeI Henriques Ferreira, em velculo tipo passeio
apacidade de 05 passageiros, fazendo uln percurso de 20 ktr, ida e vol

i
conf
ta,i

8

lp
c
lse
iEi
lu.
ipo

ndo 0? km en viâ de asfâIto e 13 km eEl via ruraL nâo vinentada.
ecução de serviÇos de transporte de paciêntes do SÍtio caspâr, par viâgem
endinento médico na Unidade Mi.sta Mariâ Helnlnia da Silveira
licIlnica Isabe1 Henriques Perreira, êm velcuLo tipo passelo c

capacidâde de 05 passageiros, fazendo um pelcurso de 34 km, ida e volta,
sendo 12 )ol em via de asfalto e 22 kn em via ruraL náo viúêntada.

ecuÇão de selviços de trânsporte de pacientes do SÍtio Benta Hora, pâr Viagen

Policllnica IsabeI llenriques Eerreira, em velculo tipo pôsseio
tendimento médico na Uni-dade Mista Maria ltermlni.a da SiLveÍrâ el

col|t
apacidade de 05 passagêiros, fazendo um perculso de 30 1cn, ida e volEa,

gendo 02 hr ên via de asfa.Ito e 28 km eÍÍr via rulal não pavimentada
xecução de serviÇos de transporte cle pacientes do Sltio Guararema, para] viagem
tendimento nédlco nâ Unidade Mista Maria HermlÍlla da sllveir
oLicllnica Isabel Hênriques Perreira, em velculo tipo passeio
apacidade de 05 passageiros, fazendo rnn pelcurso de 36 km, ida e vo
endo 02 kn en via dê asfalto e 34 km em via rural não pavimenEada.
xecução de serviços de transporte de pâcientes do Sltio Assentamento viagem
ârceLo, pala âtendlmento médico na unidade Mista }taria Hermlnia da]

tipo passeiq

i 18

ael
fta,i

I

Silveira e Policllnica Isabef Henriques Eerreira, en veÍcu1o
con capacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 16 km, ida
olta, sendo 1 km em via de asfa-Ito e 15 km em viâ rural não âvimentâda,

2l ecuÇáo de serviços de transporte de pacienteg do SÍEio Àssentament
ovâ vi-da, pera atendime[to médico na Unidade MisCa Mariâ Hernlnia

Silveira ê Policllnica Isabel Henriques Eerleira, em veiculo tipo passei
capacidade de 05 passageiros, fazendo urn pelcurso de 20 km, ida

I ta, sendo 02 kn en via de asfa.Lto e 18 kn em via rural não avimentada.
[execuçe. ae servi;àa de transp;úte áé pacientes do sltlô Àssentâment
:Pedro Teixeira, para atendimento médico na unidade Mista Maria Hermlni
lda silveira e Polj.clÍnica rsabef Henriques Ferrelra, en veículo tip
h)asseio con capacldâde de 05 pâssageiros, fazendo rr]n perculso de 08 I(In
jidâ e volta, sendo 02 km em via de asfalto e 06 l« êm via ruraf nã

viagen

viagen

5

22

virnentada.
ecução de serviços de transporte de pacientes do Sltio Àssentament
dre Joào Mària, para atendirnento médj.co nâ Unidade Mistâ tiralia Hermlni

Silveira ê Pol.icllnica IsabeI Henrj.ques Fe!reira, eID vê1culo tip
sseio com capacidâde de 05 passageiros, fazendo um percurso de 16 km

km de ida e 105 km de retorno,

1,i
ol

!
ai
d
,i

viagem

Viagêm

23

2A

25

a
d
a

6
x

o

ecuçáo de selvj.Ços dê trânsporte de pacientes do Municlpio de Mogeiro,l
!a tlatamento de saúde em hospi.tais da cidade de Câmpina Grande, em
agêns de idâ e voIta, cou vêÍculo com câpacidade dê 05 passageiros, eq

a e voIta, sendo 02 lcn êm via de asfalto e 14 km em via rurel nàoi
vimentada. i

a
i
erfeitas condj.çôes de funcionamento e equipado com todos os equipâmentosl
e segurançâ obEigatórios por Iei, fâzenclo um percurso de I20 xm, senalq
O kn de ida e 6okm de retorno, I

ecução de serviÇos de transporte de Pacientes do MuniclPio de Mogeiro
re lratamento de saúde êm hospitaj.s da cidade de João Pessoâ, em viagen
ida e voLta, com velculo com capacidade de 05 Passageiros, en Pe!felta

ndiÇões de funclonamento e equipado coí todos os equiPamentos d

9

i

I

i

i

I

i

l

,l

:i

viâgem

seguranÇa obrigatórios por fei, fazendo um percurso de 210 I@, sendo 105i

ecução de seEvlÇos de transporte de paciêntes do MuniclPio de Mogeiro,
ara tratâmento de saúde em hospitais da cidade do Recife, de segunda al

sexta feira, en viagens de ida e voltà com velculo com câpacidade de 12i

26

ia 16 passageiros, en perfeitas condiÇões de funcionamento e equipado
Itodos os equipamêntos de seguranÇa obriqÍatórios por fei, fazendo

_ b".çl=t_g" -i,ol-IUl:ndo 150,._de ida e 150 de retorno.
,ra{

viàgem 60

109

olicllnica Isabel Henriquês Eêrreirâ, em vêlcu1o tipo passeio
apaciclade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 30 1sn, ictâ e vo1

10 l<rn em via de asfalto e 20 kln em via ru!a1 não

lendimento médico na unidade Mista Maria HermÍnia cla siLveirâ
PoIicllnj.ca Isabe] Henriques Eerreira, em velcuLo tipo passelo

deqrv]'ço de dtranspor tio .1paciente Noguettendimen diné Unidâde Mi tàna Mâ la EmlHE dâ I ra

vimentada.
cuçâo de serviços de trânsporte dê PACfen tes do Sltio Manguella, pâr

ftôs50de eDdo un cursot t2de I dá Eávofsageipâs Pe kn,
0endo lon,7

lãril vla ade fs taf 50 km em rua nârâf vimentada

55



21 ie*
lpa
rid

ecuÇâo de servlÇos de !ransportê de pacientes do
ra tÍâtamento de saúde em hospitais da cidade do
â e vol.ta, con velculo cortr câpacidade de 05 pass

Municlpio dê Mogêiro,l Viágem
Recife, en viagens dei
ageiros, em perfêitasj

os êquipamentos de:
de 3OO kn, sendo 150k1

50

11

110

88

20

20

oD(liçôes de fu[cionàmento e equipado com toctos
eguranÇa obrigatórios por lei, fâzendo um percuaso

ida e 150k de rêtolno.
28 ocaÇão de velcu]os para transporte de pacientes do Municlpio de úogeiro, viagem

ara tràtômento de saúde em hospitâis da cidade dê Campina Grandê, d
egunda e aexta feirâ, eÍ viagens de ida e voltà com velculo com capacida

P
JS

I

ide 16 a 30 passageiros em perfeitas condições de funcionament.o e equipa
;con todos os equipamentos cte seguranÇa obligatórios pot 1ei, fazendo
ipêrcurso de 120 km, sendo 60 de idâ e 60 dê retorno.
lLocaÇâo
iPara tla
ia sexta

vÍagerh

12aL6
om todo
ercurso

34

:3

I 36

i3?

i 38

ecução üGs".-j-
ala tra

ida e
bondiÇõe
iseguranç
lida e 25

e volta, sendo 14
avimentâda

km de retorno.
uÇão de selviÇos de transporte dâ Equipe da ÀtenÇáo Básj.ca viagem
etaÍj.â de Saúde pàrô o PSF VII, no Sltio Cab!a1, em velculo tiq

dê 05 passageiros, fazendo um percurso de 28km,l
kjn em via de asfalto ê 14km em via rural náo

eio con capacidáde

xecução de selviços de viagem
tenseo de percurso, sa
orà no Sltio Benta Hor

!assageiros, fazeDcto um percurso de 2O km,
ipavimenLadâ,

idà e voLta, em via en via nãq

JExecuç ão de serviços de transporte da Equipe da ÀtenÇão Bá6i.ca en V1âgem
lextensão de percurso, saindo do PSE VII do Sltlo Cabral pala o Post

cora no SÍtio Gaspar, em velculo tipo passeio com capâcj.dade de 0
ssageiros, fazendo u,m percurso de 12 kn, ida e volta, em viâ êm via nã
vlmentada
ecuÇão de serviços dê transporEe dà Equipe da Atenção Básica em umái viagem

SEG
0 sl

I

traÂsporEe àã eqrip" ãã atên+o-riasica em ur.É-
indo do PsE vII do SÍtio Cabral para o posto!
a, em veícu.Io tipo passeio coÍn câpacidade de O5i

sl

I
20

iextensão do pelcurso, saindo do PSF VÍI do SÍtiô Cabral para o Po

iÀncora no Sltio cranjeiro, em velculo tipo passeio com capacidade de
passageirog, fâzendo uln percurso de 20 kn, ida e vofba, em via en via
pavimentada,

í lexecuçao 
"e 

serviÇos de 

-transporte 

aa equlpe oa -ãienõão Básica
isecretarj.a de Saúde para o PSE IV no Distrito Gameleira, en velcul-o C

]passeio com capacidade de 05 passageiros, fazenclo um percuEso de 18
iidâ e volta em via de asfalto.-l*
lex

nã

d
ip
km,

vj.âgem I

I

1-ecução de selvlços de transporte da Equipe da Àtenção Básica ern viagen
tensáo de percurso, saindo do Posto Âncora no Distrito cê$eleira par

io Postô Âncorâ no Sltio Pintado, em velculo tipo passeio com càpacidade

2

20

de 05 passageiros, fazendo um perculso de 10 kn, ida e volta, em viâ de
sfalto.
ecução de serviços de transporte da Equipe da Àtenção Básica em viagem

xtensão do percurso, saindo do PSE Iv no Distrito Gameleira para o Post
iÂncora no SÍtio Àcará, em velcu.Io tipo passeio com capacidade de O

:!âsgâgeiros, fazendo um percurso de 10 km, ida e vol-ta, em viâ em via nã
imêntada.

retalia de Sâúde para o PSF v no Sltio Camurim, em velculo tipo passei
capacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 18 km, ida

ol
sl
G

cução dê servlÇos de taansporte da Equipe cla ÀtenÇão Básica d vi.agemG
q

80

20

80

lcoln

l"o. tâ, sendo 02 kÍ ern via de asfafto e 16 km em via rural não avimentada.
39 ÉxecuÇão de serviços cle transporte da Equipe da Àtenção Básica em

tensão do perculso, saindo do PsP v no Sltio Camurih para o Posto À-ncor
via

le*
i.o SlEio Àreal, em veÍculo tipo passeio collr câpâcidade de 05 passageiros,

zendo um perculso de 10 km, ida ê volta, em via em via não pâv_lnenta-dê
xecuÇão de servi.ços de trânsporte da Equipe da Àtenção Básicâ da] via-- gêm

ã de Àreia, en velculo tipd
enclo r.m percurso de 06 km,r

I!
ecrêtariá de saúde para o PSE III no Sltio Ch
asseio com capàcidade de 05 passageiros, faz
da e vofta, en via de asfalto,

i 40

PE - Participaçáo Exclusiva itE/EPP: Àrt. 48, r, da Leí 723/06

2.3.Pata o iten com a indicaÇão "ME" a participaÇão é exclusiva a Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos termos da legislação vigentê,

3.O.OBRTCAçõES DO COI{'TRÀTÀDO
3. 1. Rêsponsabilizar-sê por todos os ônus e obriqaÇõês concêrnentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despêsas e compromissos assurnidos, a qualgue!
título, perante seus folnecedores ou tercêiros em razão da execuÇão do objeto contlatado.
3.2.Substituir. arcando com as despesâs decolrêntes, os mâteriais ou serviços que aprêsentarêm
alteraÇões, deterioraÇões, imperfeições ou quaisquer iüegularidades discrepantês à9 êxigências
do instlurento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

31

iclpio de Mogeiro,

ra, em viagens de ida e voLta com velcuLo com capacictade

I 30 ê transport.e de pacientes do Municlpio de !,Íogeiro,

de funcioname[to e equipado com todos os equipamentos
sendo 25kn{

i

i3i



3.3.Não transferi! a outren, no todo ou êm palte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contlatante,
3.4.Hanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, en coÍpatibilidade
com as obriqaÇões assunidas, todas as condições de habilitação e qualificaÇão exigidas no
respectivo processo licitatório, aprêsêntando ao Contratante os documentos nêcêssálios, sempre
que solicitado.
3,5,EÍritir Nota FiscaL correspondente à sede ou filial da ernpresa que apresentou a documentaÇão
na fase de habilitação.
3,6.Executar todaa as obrigaçÕes assumidas com obsêrvância a melhor técnica vigentê, enquadrando-
sêr rigorosamente, dentro dos preceitoa legais, normas e especj.ficaÇões técnicas
corrêspondentes .

I.O.DO CRÍÚRIO DE ÀCTIIÀBI!'ID,àDE DE PREçOS
4,1.Havendo proposta ou lance vencedo! com valor para o rêspectivo item rêlacionado acima, na
coluna código:
4.1,1.Con lndlclos que conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibilidadê, pelo critério
definido no Alt, 48, II, da Lêi 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo possível a imediata
confirnação, poderá ser dada ao licitante a oportunidadê de demongtrar a sua exeguibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (t.rês) dias úteis pala comprova! a viabilidadê dos prêÇos,
conforme parâmetros do mesno Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do itêm.
4.2.Salienta-se que tais ocorrênciâs não desclassificam automaticamente a proposta, quando fo!
o caso, apenas o iten correapondente,
4.3,os lances vêrbais seráo efetuados em unidade monetária nacional.

5.0.À()DtsIO DÀ PROPOETÀ
5,1.É parte integrante deste rêrmo de Refe!ência o modelo de proposta dê pleços colrespondente,
podendo o licitanEe apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja
devidamênte preenchido, conforme faculta o instrumento convocatólio - Ànexo 01'

RENATA CRISTINÀ SÍLVEIB.A NEVES VASCONCELOS

SECRETÁRIA



ESTÀDO ôÀ PÀRÀÍBÀ
PREFETTOB,À IONICIPÀ! DE I,DGEÍRO

coMlssÃo pERt{AtfENTE DE LrCItÀçàO

À}iIXO 01 ÀO TERT.{O DE REFERÊNCIÀ - PROPOSIÀ

PREGÃO PRESENCIÀL N' OOO3O/2021

PROPOSTÀ

REF.: PREGÀO PRESENCTA! No OOO3O/2021

oBJETor coNTRÃTÀÇÃo DE sERVrÇos DE TRÀNspoRTE DE pAcrENTEs pÀxÀ TRÀTÀMENTo DE sÀúDE NA
POL]CLÍNICA DA CIDADE DE MOGEIRO E EM HOSPITAIS DAs cIDÀDEs DE: ITABÀIÀNA. .foÃo PEsSoA, CAMPINÀ
GRÀNDE, RECIFE E TRÀNSPORTE DAS EOUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA.

PROPONENTE:

Prezados Senholes,

Nos termos da licitaÇão en epíqrafe, apresentamos ploposta conforme abaixo:

I@ DIS UTÍIDTDE QUÀNIIDADE PREÇO lrltta PRIçO TOTÀL
1 xecução de serviços de transporte de pacientês d viageÍl 88

ltio Cabral, para atêndimento médico na Unidade
sta de Saúde Mària Hermlnia dà Silveira

olicllnica Isabel Henriques Eerreira, em velcu.I
ipo passeio, com capacidadê de 05 passâgeiros

fazêndo um percurso de 28 km, ida e volta, sendo 1

em via cle asfalto e 14 kn em via rurâI nã
avlmentada.
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ei
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ei
ei
oi

ol

2 cuÇâo de selviÇos de transporte de pacientes
io Camurim, para atendimento médlco na Unid
ta de Saúde liIariâ ttermíni.a da SilveiEa

viagem lool

88

1t
5

ade

PO

ti
fa
kn

1ic1!nica Isabel Henriques
po passeio com capacidade
zendo um percurso de 18 )sn,

em via de asfafto e 16
vinentada.

Ferreira, em veiculq
de 05 passaqeiros, I

ida e vofta, sendo 02]
km em vie ruraf nâq

4

ecuçào de serviços de transporte de pacientes viagem
itio Àrea1, pala atendimento nédico ôa Unid

Maria Helmlnia da Silvêirasta de saúde
PoIicIÍnica Isabel
ipo passeio con

Eenrj,ques Eerreira, em veÍcuL
capacidade de 05 passageiros

fazendo um percurso de 28 lol, idá e voIta, sendo 0
km em viâ de àsfalto e 26 km en via rural nã
âvimentâdâ,
xecuÇão de serviços de transporte de pacientes al Viagêm
1tl.o Cumâti, pârá atenditnênto médlco na Unidade
stà Maria Hernrínia da Silveira e Polic]lnica

sâbel Henriques Ferreira, em veiculo tipo passel
om capacidade de 05 passaqeiros, fazendo

88

t5

eEcurso de 16 lsn, ida e voIta, sendo 10 km em vi
e asfalto e 06 km em via rural não pavimentacla.
xecução dê serviços de trânsporte de pâcientes d
1t10 Gâv1ão, para atendimento médico na Unidad
ista de Saúde Mâria Hermlnia da silveira
olicllÀica lsabe1 Henriques Eerreira, em velcu1

viagem
ls
i.í

tipo passeio com capacidade de 05 Pâssageiros, I

fazendo un percurso de 22 kn, ida e vofta, sendo O6i

krn em via de asfalto e 16 trn em via rural nãq
.pefi49!!!q9]
lExecução de serviÇos de transpoEte de paci.enteg d viagem

ltio ,luá, parâ atendj-nento médico na unidade Mistai
a e Policllnj.ca rsabeli
lculo tipo passeio cod
os, fazendo urn peacursoi

aria Hernlnia da Silveir
enriques Ferreira, em ve
apacidade de 05 passageir
e 34 km, idá e volta, sendo 02 krn en via de asfaltoi
32 IJn em via rural não vinentada.
ecuçáo de servlços de transporte de pacientes d

51

556

P

k
ln

I

i
I

4'l

L- lti.o La oa de Velho, parâ atendinento médico n
viagem

'--'



l

l

i

iã

dade Mista Haria Hermlnia da Silverrâ
Po1iclÍnicâ ÍsabeI Henrlques Ferrella, em vêicul
tipo passeio com capacidade de 05 passageiros,
fazendo um percurso de 32 km, idà e volta, sendo 02
kjn em via de asfalto e 30 km êm viâ ruraL nã
âvlmentada,
ecuÇão de serviÇos de transpolte de paclêntês d v1âgen

Ítio Pj.ntado, para atendimento médico na Unidade
t"lista Maria Hernlniâ da Silveira e policllnica
iI sabel Henriques Ferreira, em velculo tlpo passei
com caPacidâde de 05 passageiros, fazenato

121

84

11?

10

r2!

80

rcurso de 12 kn, 1da e volla, em via de asfaLto.
I9 ecução de serviços de transporte de pàcientes viagen

iSttio Pirauá, pala âtendimenCo nédico nà Uniatacl
iíista !ta!i.a HermÍnia da Silveira e PoLicllnic
'IsabeI Henriques Ferreira, em velculo tipo pas
:com capacidade de 05 passageiros, fazendo
lperculso de 24 km, iala e volta, sendo 02 km em

ser

vi
:de asfalto e 22 krn em via rurà1 não pavimentada.

10 ,Execução de seaviços de transporte de pacientes d
isltio Acàrá, para aCendimento médico Da Unidad
t{ista de Saúde Maria Hernlnia da Silveira
iPolicllnica Ísabel Henrj.ques Eerreira, en veÍcu
itipo passeio con capacidade de 05 passâgei!o
ifazendo um percurso de 30 lol, ida e vo]ta, sendo
il«n em via de asfalto e 10 km êm via rural, n
i)avirentàda.

viagem

11 pxecuçao aã !
lSitio Estação

erviços de transporte de pacientes
, para atendimenCo médico na Unida

viagen

1

2

sLa Mariâ Hermlnia da Silveira e Policllnic
âbel Henriques Eêrreira, em velculo tipo pâssei

om capacidade de 05 passageiros, fazendo
lcurso de 06 kn, ida e volta, senclo 02 km em vl
asfafto e 04 km en via rural nào avimentâdâ,

êcuçáo de selviços de trônsporte de pacleÍrtes d viagemL2 9r

I

I

I
I

isr
jui
lIs

tio Nogueira, para atendimento nédico na Unid
sta Maria Herlúnia cla Sil.veira e Poficllnic
abel Henriques Eerrej.la, em velculo Eipo passei

lcon capac idade de 05 pàssagêiros, fazendo

13
.F-e
lEx

l.t
$ri
irs

f>ercurso de 30 kn, j.da e volta, sendo 10 km em vi
asfaLto e 20 loa en via ruraL não pavinentada.

ecução de serviços de transporte de pacientes d viagen
tio Manguêira, pâaa atendimento médico na Unidad
sta llariâ Heün1nia alâ SilveiÍa e PolicfÍnic
abel Henriques Ferreira, em veÍcuLo tipo passel

capacidacle ale 05 passageiros, fazendo
rso de 12 lÍ, ida e voftâ, sendo 0? km em vi
fâ1to ê 05 km en via rural não pavimentadâ.
ção de serviços de transporte de pacientes d viagem

isltj.o châ cle Àreia, para atendimento médico n
Onidade Mista Mâria Hermlnia dà silveira
ipolictltic^ fsabel. Henriques Ferrei.ra, em velcu1
Itipo passeio com capacidade de 05 passagej.ros
ifazendo um percurso de 06 }fi, ida e volta, em vi
rdê asfalto.
:Execução de selviÇos de transPortê de pâssageiro viagêm
Fo sÍtio CameleiEa, para atendimento médico na

80

130
-. _l

I5

16

'7

nidade Mista Maria Hermlnia da Silveira e
olicllnica r
ipo passêio
azendo um pe
e asfalto.

F*.
isí r
h+ti s

lr""
icom

sabêl Hênriques Ferreira, êm velcul
com capàcidade de 05 passÀgeiros,

rcurso de 18 kn, ida e volta, êm vi

xecuÇão de serviços de transporte de pacientes d
Itio cranjeiro, para âtendimento médico na unidade
sta Maria Hermlnia da silveirâ e Pol.ic]lnica

sabel Henriques Ferreira, em vêÍcuIo tipo passei
om capacidade de 05 pâssageiro9, fazendo
ercurso de 20 lgn, lda e vofta, sendo 0l *'m em vi
e asfalto ê 13 knl en via rural Írão avitnentacla.

cuÇão de serviÇos dê transpolte de pacientes d v1âgem

ta Maria Hermlniâ da Silveira e Policllnica
io Gaspar, para atendlmento médico na Unidade

be1 Henriques Ferreirá, em vêlcu1o tlpo passei
capâcidade de 05 passageiroa, fazendo

erculso de 34 km, Idâ e vo.Ita, sendo 12 km em vi
asfarto e 22 km em v1a rural não pavinentada

xecuÇão de serviÇos de transporte de pacj.entes
ltio Benta Hora, pâra atendimento médico nâ Unlda
ista Maria Hermlnia da Silveira e PoI1c1lni

lsabet Hênriques EeÍreira, em veículo tiPo Passe
om capacidade de 05 pâssageiros, fazendo

d
c
1

Viagem

18

rcurso de 30 kÍn, ida e voLta, sendo 02 km em vi
asfalto e 28 km en vie rural não Pavlmentada.

viagem 17

l-



agem

agem

pavimentada.
iExecuçào de selviÇos de transpolte de paci.entes viagem
:sí
[oe
ie

tio Àssentamênto Nova vidâ, para atendimen
dico na Unidade Mi.sta Maria Hernlnia da Sitveir
Policllnica Isabef Henriques Eerreira, em velcu1

-- 
8 8l-'.

I

24

25

iti
!-

It

loeai.o

ifun

na Unidade
cllnica Isab

po passeio com capacidade de 05 passagej.ros,
zendo un percurso de 20 lGIl, ida e volta, sendo O

em via de asfâ}to e 18 hn em via rural n
avimentàdâ.
xecuÇão de selviÇos de transportê de pacientes d viàgen
Ítio Àssentalnento Pedro Teixeira, parâ âtendj.ment

Mista Maria HermlÀia ala Silveir
e1 Henriques Eerreira, em vêÍcu1

capacidade de 05 passâgeiros

I

!

I

I

I

i
I

l

)

1

l
I

I

--r"

I

l

59

109

96

;tipo passeio com
ifazendo um percurso de 08 kn, ida e voLta, sendo O

ilqn em via cle asfalto ê 06 hr en via rural nã
pavimêntacIâ.
ie-*ecuçaoaeserviços-ã-iãnãporte
!sítio Àssentamenlo Padre João
lat.ndi.ento médico na Unidade Mi.sta
ida s ifveira e Policllnica Isabel Henriques Ferreira,

oi
,I
2i
oi

de pâcientes viagem
Maria, parai

Mâria Hermíniâi

ssagellos, fâzendo rm percurso de 16 km, 1da
Ita, sendo 02 km em via de âsfalto e 14 kn em vi

vêícuIo tipo passeio com câpácidade de 0

n

rulal não àvinentadâ.
ecução de sêrviÇos dê trânsportê de pacientes d viagem 117

luniclpio de Mogeiro, pala t;atamento de saúcle
ihospitais da cidade de Campina Grancle, em viâge
lde ida e volta, com velculo com capacidade de
fi>assageiros, en pêrfeitàs condiÇões

lfuncionamento e êquipado con todos os equj.pament
ide segurança obrigatórios por fei, fazendo
Fercurso de 120 Isn, sendo 60 lon de lda e 60km

05
d
os

d
êtorno.
xecuÇão de seEviços de transporte de pacj.entes d viagen

clpio de Mogelro, parâ tratameÂto de 9aúde
ho
!ra

spitais da cidade de ;foão Pessoa, em viâgens de
a e volta, con velculo com câpecidade cle 05
sageiros, em perfeitas condições de
cionamento e equipado com todos os equipanentos

lde segurànça obrigatórios por lê!, fazend
de 210 Im, sendo 105 lm de ida e 105

o unt
km delFe

!re
rcurso
torno.

26 iEx
iqu

ecução de serviÇos cle transporte de pacientes viagern i

niclpio de Mogeiro, para tratamento de saúde
6

taj.s dâ cldade do Recife, de segunda a sex t"l

:T
osi
i,l

ei

I

, em viagena de idà e voltê coir velculo c
idâde de 12 a 16 passageiros, ên perfeit
ções de funcionamento e equipado com todos
arentos de seguraDça obrigâtórios por Ie

fazendo um percurso de 300 km, sendo 150 de ida
150 de retolno.

21 ecução de servlÇos de transporte de paci
iclpio de Mogeilo, para trâtamento de

ospitais da cidade do Recife, em viagens
lta, con velculo com capacidade dê 05 passageiros,

entes ãóJ
saúde eni
de ida el

viagem
,,1-
s0i

i..
ho.

pelfeÍtas condiçõês de funcionamento e eguip
todos os equipahentos de seguranÇa obrigatór
lei, fazendo um percurso de 300 km, sendo 1

ida e 150k de retolno.
50

caÇão de vêlcuLos para transporte de pacientes d
iclpio de Mogeiro, para tlatamento de saúde

spitais da cidade de campina GEande, de seguÃda
exta feira, en viagens de ida e volta com velcul

capacidade de 16 â 30 passageiros em perfeita
ndiçôes dê funcionamento e equipâdo com todos o

de segurança obrigatórios por 1ei
rcurso de 120 km, sendo 60 de lda e 6

quipalíenEos
rrln Pe

28

rno,

viagêm 11

19

20

cução
tio

de serviços de transporte de paci.ente s
Guarârêna, para atendirEento médico na

sta Marià Hernlnia da Silveira e policl

capâcidade de 05 pâssageiros, fazendo
rso de 36 km, ida e volta, sendo 02 kn eIIl vj.

asfàfto e 34 km em via rural não pavinentadâ,
cuÇão de serviços de transpolte de pacientes

em via de asfalto e 15 km em vie rurà1

sabef Henriques Ferreira, em veÍcufo tipo pass

tio Àssentêlnento Dom Môrce1o, parâ atendimen
dico na tnidadê Mista uaria Hernlniâ da Sifvei.
PoliclÍnlcâ IsabeL Hênriques Eelaeira, em ve1cu1

azendo um pêrcurso de 16 km, Ída e volta, sêndo
po passeio com capacidadê de 05 passâgeiros,



29

30

rt;;Çâo de veÍculos pàra tlansporte de pacientes 6d viágem
F,luni clpio de Mogeiao, pala Cratámento de saúde eni
hospitais da cidade de iroão pessoa, de segunda ai
lsexta feira, em viagens de ida e volta com veícul-

II

com capacidade de 12 a l6 passageiEos, em perfeitâ
condições de funcionamento e equipado com todos o
equipamentos de seguranÇa obrigàtórios por 1êi
ifázendo um percurso de 210kn, sendo 1O5k de ida
105k de .retolno.

ecução de selviÇos de transporte dê pâcientes d viegem
ttluniclpio de Mogeiro, para tratâmento de saúcle
ihospital da cidade de Itabârana, em viagens de i

q
si

I

i88

ie volta, com velcuJ.o com capacidade de
assageiros, em perfeitas condições

funcionamento e equipado com todos os equipamêntos
e segurança obrigatólios por 1ei, fazendo
ercurso dê 50lsn, sendo 25kn ida e 25km de rêtolno.

viagem

ecuçào de serviÇos de transporte da Equipe viagem
tenção Básica em una exteDsão de pelculso, saind

PSE vll do Sltio CâbraL para o Posto Âncora
lEio Benta Hola, en vê1cu]o tipo passeio c
apacidade de 05 passageiros, fazendo um percurs
e 20 kn, ida e volta, em via em via nâo pavinentada

Viagem

t-
31

32 oi

I
!

2

33 xecuÇão de serviÇos de transporte da Equipe d
tenção Básica em uma extenaâo de percurso, saind

0

o PSI' VII do SÍtio Cabraf para o Posto
ltio Gaspar, êm vêícu.Io tipo passeio com
e 05 passageiros, fazendo um percurso de
vofta, em via em vj-a náo pavinentacla,

Âncora noj
càpacidadei
12 km, idai

l

i;
L
td

is

xecuÇão de servj-Ços de trânsporte da Equipe d
Cençâo Básica em ultra extensão do percurso, saind
o PSF vII do Sltio Cabraf para o Posto Âncora n

viagen

ltio cranjeiro, êm velculo tipo passei o coÍ\

18 kn, ida e volta em vla de asfalto.
ecução de serviços dê t!ânsporte da Equj.pe viagen
enção Básica êm rma exlensão de percurso, saind

:35 iEx

iÀt

he
le*
iÀt
ldo
lÂn

ia.
pâcidâde de 05 passagêiros, fazendo um percursoi
20 km, ida e vo1ta, en vla em via nào avimentada.

ecução de serviços de transpolte da Equipe d viagen
enção Básica da secretaria de saúde para o PsE I
Distrito Gamefeira, em veÍcuIo tipo passeio c

pacidade de 05 passâgeiros, fazendo um pelcurs

80

36 2

Posto Âncora no Di-strlto Gameleira pala
ora no sltio Pintado, em veÍculo tipo pas
acidade de 05 passageirosi fazendo r.m
10 km, ida e volta, êm via de asfalto.

caP

lno sttio Àca!á, eÍn velculo tipo passeio

VAIOR TOTAL DA PROPOSTÀ R§

PRÀZO - Item 5.0:
Item 18.0:

c
o Pos

percu!s

s
t

viagem

3'7 ecução de serviÇos de trânspoate da Equipe viagen
tenção Básica en uma extensão do percurso, sê

PsE Iv no Oistlito Garefeira para o Posto Âncorai
I

con\
jcapacidade de 05 passageilos, fazendo um percu rs

2

q
lde 10 lú ida e volta, em via em via não pavirnentâda

38 Execução de serviÇos de trangporte da Equipe
âtenÇâo Básica da Secretalia de Saúde pàrà o PsF

ho Sltio Camurim, em vetculo tipo passeio c
,capacidade de 05 passageiros, fazenclo um percur
Se 18 km, ida e vo.!la, sendo 02 kn em via de asfal
l9-I-.]st-!g vrl-rtlgl tã9 p 1y,1]l9r!i99-:-
:ExecuÇão de serviÇos cle !Eansporte da
ntenÇâo Básicà em uma extensão do percur

âpacidade de 05 passageiros, fâzendo wn Percurs
e 06 lon, ida e volta, em via de asfaLto.

I ol

i
I

I

I

I
0:

i

Equipe Viagem

PSE v no Sltio Càmurin para o PoaEo ÂncoÍa
ltio Area1, em velcufo tipo pasaeio com câpacida
e 05 passâgeiros, fazendo un peEcurso de 10 kn, i
voltâ, em via em via nâo pâvimentada.

xêcuÇão de serviÇos de transPorte da Equipe d
tenÇão Básica da SecEetaria de Saúde para o PSF 1IÍ
o SÍtio Chã de À!ej.a, en velculo tipo passeio

40 0I

ecuçáo de selviÇos de tEansporte da Equipe d
tenÇão Básica da Secretalia de Saúde para o PS
II, no SÍtio Cabral, em velculo Ei-o passeio c
pacidade dê 05 passageiros, fazendo um percurs
28lol, ida e voltà, sendo 14km en via de asfa.tt

14km em via rurel não vimentada.

PAGÀI{ENTO

VÀLIDADE DÀ PROPOSTÀ Iten 8.0

viagem

:

I

i

i

I 34 2
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EAIÀDO DÀ
PREFEITURÀ M'NTCIPÀI DE !,tOGEIBO

coMr§gÃO pERttÀlrENrE DE LICIEÀçÁo

ÀtrE:@ rr - pREGÃo pBEsENc!ÀL Nô 00030/2021

MODELOS DE DECI,ÀRÀÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO3O/2021
PREFEITURÀ I'íUNICIPÀL OE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP.f

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Àrt. 7o, Inciso XXXIII, da CF
V, da Lei 8.666/ 93.

FOLHÀ 01,/02

Àrt, 27, Inciso

O proponente aÇima qualificado, sob penas da Lei. e en acatamento ao disposto ng Àrt. 70 inciso
xxxIII da Const.iLuiÇão Eederal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, dêcIala não possuir en seu
quadro de pessoal, funcionários nenores de dezoito ânos em trabalho notulno, insaluble ou
pe!.igoso e nen menoles de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condiÇão de aprendiz na forma da lêgislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃo de superveniência dê fato impeditivo no gue diz respêito a participaÇão
LicitaÇão.

na

Conformê exiqência contida na Lei 8.666/93, ArE. 32, §2o, o proponente acima qualificado, declala
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habj.l.itaÇão/participação
na presentê licitaçào, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da
obrigato!iedade de informar ocorrências posterioles. Re59aIta, ainda, não estar sofrendo
penalidade de declaraÇão de idonêidade no &Iüito da adninistlaÇão Pederal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Eederal, alcando civj.l e criminalmentê pela plesente afirmaÇáo.

3.0 - DECIÀBÀÇÃO de sulmeter-se a todas as c}áusulas e condiçÕes do collespondente instrumeoEo
convocatório.

O proponentê acima gualificado decLa!a ter conhecimento e
respectivo instrumento convocaCólio e submeter-se as condiÇÕes

aceitar todas as cIáusulas do
nele esti.puLadas.

Local e Data.

NOME,/ÀSS INATURÀ/ CÀÀGO

Representante legal do proponente.

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLÀRAÇÕES DEVERÃO SER EI,ABORÀOAS EM PÀPEL TIMBRADO DO LICITANTE, OUÀNDO FOR O CÀSO.

-, '.1



FOLHA 02 / 02
REE.: PREGÃ.o PRESENCIAL N' OOO3O/2021
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 DECLARÀÇÃO de elaboraÇão independente de proposta.

(identificaÇão conpleta do representante do licitante). como represent.ante devidamentê
constituldo de (identificação compLeta do licitante ou do consórcj.o) , doravante denominado
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no iten 7.5.1. do Edital do Pregáo Presencial no
OOO3O/2021, declara, sob aa penas da .Iei, em êspêcial o att-. 299 do Códiqo Penal Blasj.leiro,
que :

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" OOO3O/2021 foi elaborada de
maneira independente pe.lo licitante, e o conteúdo da proposta náo foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou rêcêbido dê qualquer outro participante potêncial
ou de fato do Pregão Presencia] no OOO3O/2021, por qualguer meio ou po! qualquêr pessoa;

b) a inEenÇão de apresentar a proposta êlaborada para pârticipar do Preqão Presencia] no
OOO3O/202), não foi informada, discutida ou recebida de gualquer outro participante potencial ou
de fato do Pregáo Presencial n" 00030/2021, por qualquêr mêio ou por qualque! pessoa;

c) que náo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pêssoa, influir na dêcisão de qualque!
outro partj,cipante potencial ou de fato do Pregão Prêsencial n" O0O3O/202L quanto a participar
ou não da referida licitaÇão;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial no 00030/2021
não será, no todo ou en parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido corn quaLquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Prêsencial n" 00030/2027 antes da adjudicação
do objeto da leferida licitaÇão;

e) quê o conteúdo da proposta aprêsêntada para participaÇão do Prêgão Presencial n' 00030/2021
náo foi, no todo ou em parte, dileta ou indiretamênte, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Plefeitura Municipal de Mogeiro antes da abeltula oficial das propostaa; e

f) que está plênêmente cienEe do teor e da extensão dêsta declaração e que detéÍn plenos poderes
e informaÇôes para fi rmá-14.

Local e Data,

N OME /AS S INÀT I R,A/ CARGO

Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
Às DECT"ARÀÇÕES DEVERÁO SER EIÀBORADAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE, QUANDO FOR O CASO.



ESIÀDO DÀ
PNET'EITOBÀ },Í'NICI PÀIJ DE I.'oGEIRO

coMlssÃo PERI|AIIENÍE DE LrCrrÀÇÃO

ÀNEXO III - PREGÂO PRESENCIÀT, NO OOO3O,/2021

MODELOS DA DECIÀRÀÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÁO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO3O/2021
PREIEITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECIÀRÀÇÁO DE REGUIÀRIDADE para habilitação previsto no Art. 4o, Inciso vII, da lei
70 .520/02.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4o, Inciso VII,
da Lei 10.520l02, que está apto a cumprir plenanente todos os requisitos de habilitaÇáo exigidos
no respectivo instrumento convocâtório que rege o cêrtamê acima indicado.

Local e Data.

NOME,/AS S INATURÀ/CARGO
Representante legal do proponênte.

oBSERVÀçÀO:
A DECIÀRÀÇÃO DEVEú SER ELÀBORÀDA EM PÀPEL TIHBBÀDO DO LICITÀNTE, OUÀNDO FOR O CASO.
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ESIÀDO DÀ PÀR,AÍBÀ

PREFEITt RÀ ÀÍITNICIPÀ,. DE I.OGEIRO
COMIESÂO PERI{ÀNENTE DE I.ICITÀçÃO

ÀrfExo rv - pREGÃo pREgENC!Àt No ooo3o/2021

MINUTA DO CONTRATO

PBEGÃO PnTSENCIà! Xô OOO3O/2021
PROCESSO ADMINTSTRÀTIVO N' PP OOO3O/2021

CONTRÀIO !{c: ..../..,-CPL

TERI!,IO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÂM À PREFEITURÀ
MOGEIRO E , PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME

MUNTCÍPÀL DE
DISCRIM]NADO

NESTE INSTRUMENTO NÀ FORUA ABAIXO:

Pelo prêsênte instnrmento de contrato, de rlln lado Prefeitura lrunicipal de Mogeiro - Àv,
Presidente João Peasoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08.865.501/0001-67, neste ato
reprêsêntada pelo Prefeito Antonio José !,êlreira, Brasileiro, Casado, Empresario, rêsidênte e
domiciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPF no 840,L99,644-971
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante simplesmentê CONTRÀTANTE, e do outro lado

neste ato representado
por .... rêsidente e domiciliado nâ .. , ,,
CPF n" , Carteira de Ident idade Í)o , . . ., dolavante simplesmente CONTRÀTADO, deciditôm

contrato, o quaL se regerá pelas cIáusulas e condiçôesas partes contratantes assinar o presenEe
seguintes:

ctÁusuÍ.à pRrlGtRÀ - Dos Ft !Dàr@!rrog:
Este contrato decorre da licitação modalj.dade Pregão Presenciat n' 00030/2021, processada nos
termos da Lei Eederal n' 10.520, dê 17 de Julho dê 2002 e subsidiariaÍnente a Lêi Eêderal no
8.666, de 21 de .lunho de 1993; LeÍ Complementar no 123, de 14 de Dezenbro de 2006, Dêcreto
Municipal no 016, de 10 de Novêrnbro de 2006; e legislaÇão pertj.nente, consideradas as alteraÇões
postelioles das referidas normas.

ctáI,st,IÀ sEGxrNIrÀ - Do oB.rEro:
O presente contrato tem por objêto: CoNTRÀTÀçÃo DE sERvIÇos DE TRÀNSPoRTE DE

TRÀTAHENTO DE SAÚDE NA POLICLÍNICA DA CIDADE DE T4OGEIRO E EM HOSPITATS DÀS CIDADES
JOÃO PESSOA, CAMPINA GRÀNDE, RECTFE E TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA.
VeÍculo tipo: Placas: ,,,,.,
Itinerário:

PÀCIENTES PÀRA
DE: TTABAIÀNA,

O serviÇo deverá ser executado rigorosaÍrente dê acordo com as condiçÕes expressas neste
instlr.mento, proposta aprêsentada, especificaÇões técnj.cas correspondentes, procêsso de
liciEaÇão modalidade Pregão Presencial no 00030/2021 e instruções do Contratante, docu[entos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; e
sob o regine de larefa.

ctÁI,suI.À TERCETRÀ - Do \ru.oR E PnEçOS:
o valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R$

CtÁt,gUI.A QUÂREÀ - DO REA.'USÍÀ}'E!IEO Et{ SENTIDO ESTRIfO:
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contlatante pagará ao Contratado
a impoltância calculada pela úItima variâção conhecida, Iiquidando a difêlenÇa corlespondente
tão logo sêja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado ob!igado a apresentar memórj.a de
cálculo referênte ao reajustamento de preços do valor remanescente, semPre que este ocorrêr.
Nas aferiÇões finais, o indice utilizado para leajuste será, obrigator iamente, o definitivo.
Caso o índice êstabelecido para rêajustamento venha a se! extinto ou de qualquer forma possa

o que vier a ser deterrninado pela Iê aÇàomais se! utitizado, será adotado, êm substituição,
então em viqor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partês eleqeráo novo
oficial, para leajust.rmento do preÇo do valor lemanescente, por meio de termo aditivo'
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
Os prêÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo dê um ano.
Dentro do plazo de vigência do contrato ê mêdiante solicitação do Contratado, os Preços podê
sofle! reajuste após o intêrregno de um ano, na mesma proporÇão da variação verifi,cada no IPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês dê apresentaÇão da rêspectiva proposta, exclusivamênte
pala as obrigaÇôes lniciadas e concLuldas após a ocorrência da anualidade.

ceínd
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Nos leajustes subsequêntes ao plimeiro, o
efêitos financeiros do últino reajuste.

interrêgno mínimo de l.un ano será contado a partir dos

ct íogu&À Ount,IÀ - DÀ DorÀÇÃo:
Às despesas correrão por conta da seguinte dotaÇeo, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogeiro: LEr MUNTCTPAL 340/2027 02.o4o sEc Mt NrcrpAr DE sÀuDE
02.040.70.122.0004.2920 MÀNUTENÇÃo DÀs ATTVTDADES DÀ sEcRETÀRrA DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 oo1
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 02040.10.301.1012.2014 MJqNUT DÀS ATTV ATENCÀO BASICÀ À
SAUDE - PAB EIXO 02040.10.301.1012.2035 MANUT. DÀS ÀTIVIDADES DO PROGRAMÀ SAUDE DÀ FAM]LIA
3.3.90.39.00.00 21,t oUTROS SERV. DE TERC. PEssoA ,TURIDICA 02040.10.301.2007.2042 MANUT DAS
ATIVTDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 211 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
02040.10.302.101,3.2946'cETO MUNrC MEDrA E ALTA COMP. ÀMB HOSP - MAC 3.3.90.39.00.00 214 oUTROS
SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA.

cúusur.À EExrÀ - Do PÀcàlrENTo i
O pagameneo se!á efetuado mediante processo regular e ern observância às normas ê procedinentos
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrêr no prazo dê trinta dias, contados
do pellodo de adimpl-emento.

ctágs[,LÀ gÉIDA - Dos PR,Azos E DÀ tTtGúNctÀ:
Os prazos máximos de inÍcio de etapas de execuÇão e de conclusão do objeto ora contratado, çnle
admitem proüogaÇão nas condiÇôes e hipóteses previstas no Art. 57, S 1., da Lei 8,666193, estão
abaixo indicados e serão conaiderados da assinatura do contrato:
a - InÍcio: Imediatoi
b - Conclusão: 163 (cento e sessenta e três) dias.
A vigência do plesêntê contrato será deterrninada: até o final do exerclcio financeiro de 2021,
considerada da data de sua assinatula; podendo sêr prolrogada nos telmos do Art. 57, da Lei
L 666/93.

cIÁUguLÀ otIÀt,À - DÀs oERtGÀÇõEs Do CoNTRÀTÀIÚTE:
a - Efetuar o paqarnento rel-ativo a execuÇão do serviÇo êfêtivamente realizado, dê acordo com as
lespectivas cláusulas do presênte contrato;
b - Proporciona! ao Contratado todos os meios nêcessários para a fiel êxêcuÇão do serviÇo
cont!atado;
c - Notifica! o Contratado sobrê qualquer irrêgularidade encontrada quanto à qualidade do
serviço. exercendo a mais anpla e completa fiscalizaÇáo, o que não exine o Contratado de suag
responsabilidades contratuais e lega is;
d - Informar o Contratado da necessidade dê rnanutenÇão e/ou leparo colletivo do veículo,
obselvadas as normas do respectivo fabricante constantes do nanual de manutenÇáo correspondente,
o qual não deverá ser utilizado caso haja irregularidade;
e - Designar representantes com atribuições de Gesto! e Fisca] deste contrato, nos termog da
norna vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de informaÇões pertinentes a
essas atribuiçõês.

CIÁUSULÀ NONÀ - DÀS OBRTGAÇôEg DO CONIRÀEÀDO:
a - Executa! devidamente o servj.Ço descrito na c1áusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parêmetros de qualidadê estabêIêcidos pala o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concelnences à legislaÇão fiscal, civiL,
trj.butária e tlabalhista, bem como por todas as dêspesas e compromj.ssos assumidos, a qualquer
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, guando da execuÇão do contrato,
quê o rêpresênte integralmente em todos os seus atosi
d - Pernitir e facilitar a fiscalizaÇâo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos sof icitados ;
e - Será lesponsáveI pelos danos causados diletamente ao Contratante ou a terceiros, decolrentes
de sua culpa ou dolo na execução do conErato, não excluindo ou reduzj.ndo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgáo intelessado;
f - Não ceder, transfêrir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecirnento e a devida autorizaÇão expressa do contratante;
g - Mânter, durante a vigência do contlato, êm compatibilidâdê com as obaigaÇões assumidas,
todas as condiÇões de habititaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo l-icj.tatório,
apresentando ao contratante os documentos nêcêssários, senpre que solicitado,
h - Substituir imediatarente o velculo por outro êquivalente, caso náo tenha condiÇõ
utilizado no serviço;
i - Efetuar os serviços de manutenção colletiva e prêventiva do velculo, mantendo -o equ pa ode
acordo com as exigências do código Nacional de Trânsito.

cráogt r.À DÉctt À - Dà ÀrtrRÀçÀo E RrgcrEÂo:
Este contrato podêrá ser alterado com a devida justj-ficativa, uniLateralmente pêIo contrâ
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de
direito, conformê o disposto nos Àrts. 'l'7, '18 e 79, todos da Lej' 8.655,/93.

de sêr

pleno

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas nesmas condiÇões contratuaig, os acréscitnos
supressões que se fizêrem nos serviÇos, âté o resPectivo Iimite fixado no Art. 65' S 10 da

ou
Lei



8,666/93. Nenhum ac!éscimo ou suprêssão poderá exceder o lirnite estabelecido. salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantês.

ctáEsur.À DÉCD{A pRrtcrRÀ - Do REcEBrrirENro I

Executado o presênte contrato ê observadas as condiÇões de adirplemento das obrigações pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pêIo Contratante obedecerão, confor:me o
caso, às disposiÇões dos Arts. '73 a "16, da Lei 8.666193.

CIÁUSuÍ.À DÉCD{A sEq,NDÀ - DÀs PEI{ATIDÀDES:
À recusa injusta em deixar de crmprir as obrigaÇões assrmidas ê pEeceitos legais, sujej.tará o
Contratado, garantida a préviê defesa, às seguintes penafidades previstas nos Àrts, 86 e 8?, da
Lei 8,666/93t a - advertência; b - nulta de mora de 0,5t (zero vÍrguIa cinco po! cênto) apllcada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entre!,a, no inÍcio ou na execução do objeto o!â
contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inêxecuÇão totaL ou
parcial do contrato; d - s jJoultaneamente, qualgue! das penalidades cablveis fundamentadas na
Leí 8.666/93 e na Lei 70.520/02.
Se o valor da multa ou indenizaÇão dêvida não for lecolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇào
ao Contratado, será autonaticamente descontado da primêira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a faze! jus, acreacido de juros noratórios de 1t (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente,

cúusur.À DÉcIlaA TERGEIBÀ - DA coÀ{pENsÀÇÀo rrt{ÀNcErRà:
Nos casos dê eventuais atrasos de pagamênto nos termos deste instrumento, e desde quê o Contratado
não tenha concollido de afguma forma para o atraso, sêrá admitida a compênsação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data corlespondente ao efetivo pagamento
da palcela. Os encargos noratórios dêvidos en razão do atraso no pagahento sêrão calculados com
utilizaÇãodaseguintefórmu]a:EM=NxvPxI,ondê:Elt=encargosmoratólj-os;N=núnerode
dias entre a data prevj.sta para o pagamento e a do efetivo paganento; vP = valor da parcela a
ser paga; ê I = lndice de compensaÇão financêila, assirn apurado: I - (Tx = 100) + 365, sendo TX

= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, url novo lndice
adotado pelo Governo Federal que o substitua, Na hipótese do referido Índicê êstabelecido para
a compensaÇão financeira vênha a ser extinto ou dê qualquer forma náo possa mais sêr utilizado,
será adotado, em substituição, o quê vier a ser determinâdo pela legislação então em vlgor.

CLÀUSULÀ DECI}4 QUÀRTÀ - DO EORO:

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
assinado pêIas partes e por duas testemunhas.

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

Mogeiro - PB, .

PELO CONTRÀTANTE

de de

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTÀDO

(


