
ESTÀDO DÀ
PREFEITORÀ M'NICTPÀ! DE },oGÚIRO

coMrssÃo PERr,allrNlE DE LICIIÀçâO

EDTTÀIJ Licitagão
PROCESgO ÀDMrNrStBÀrn O Nc pp 00030/2Q21
LrcuÀÇÂo No. ooo3o,/2021
MODA.LIDÀDE : PREGÃO PRESENCIAI
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do certame:
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO
Àv. PRESTDENTE JoÃo pEssoA, 4? - cENTRo - MocErRo - pB.
CEP: 58375-000 - E-nai.1: l icitacaonogeiro0uol. com. br - Te].: (83) 32661033.

ObservaÇão:
Certa.E rcltrito à pàrticiptdo da Microrq)rasr!, Eqrr€!âr dc Paquclro Porta a Equiparados, nos
termos da legislaÇáo vigente.

O Órgão Realizado! do Certame acina gualificado, inscrito no CNPJ 08,866.501/OOO1-67, doravante
d.nooinrdo ti-Eplc!úântc ORC, torna público para conhecj.mento de quantos possam int.eressar que
fará lealj.zar atxavés do Pregoeiro Oficj.al assessorado por sua Equipê de Apoio, as 08:30 horas
do dia 13 de Julho de 2021 no endêreço acilna j.ndicado, licitaÇáo na modalidadê Pregão Plesencial
no 00030/2021, tipo mêno! preÇo, e sob o regj.me dê tarêfa; tudo de acordo com este instrumento
e êm obsêrvância a Lei Federal n" 10,520, de 17 de .rulho de 2002 e subsidiariamente a Lêi Federal
no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementa! no 123, de 14 de Dezêrüro de 2006, Decreto
MunicipaL no 016, de 10 de Noverüro de 2006, e legislaÇão pertinente, consideradas as altêrações
posteriores das leferidas norÍnas; conforme os critérios e plocedimentos a seguir definidos,
objetivando obter a melhor proposta para: coNTRÀTAÇÃo DE SERVIÇOS DE TBÀNSPoRTE DE PÀCIENTES
pÀÀA TRÀTÀMENTo DE SAúDE NÀ poLrclÍNrcÀ DA CTDADE DE MoGErRo E EM HosprrArs DAs crDADEs DEI
TTABATANA, JoÃo pEssoÀ, cA.t[prNA GRANDE, RECTFE E TRÀNspoRTE DÀs EeurpEs DA ArENÇÃo BÁsrcÀ.

1.0.DO OB,TETO
1.1.Constitui objêto da plesente licitação: coNTRÀTÀÇÃo DE SERVIÇOS DE TRÀNSPORTE DE PÀCIENTES
pÀBÀ TRATAMENTo DE sÀúDE NÀ polrclÍNrcÀ DÀ crDÀDE DE MocErRo E EM HosprrÀrs DAs crDADEs DE:
rTABÀIÀNÀ, .,oÃo PEssoÀ, CA}.,PINÀ GRANDE, RECIFE E TRÂNSPoRTE DAs EouIPEs DÀ ÀTENÇÃo BÁsIcÀ.
1.2.Às espêcificaÇôês do objeto ola lj.citado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de ReÍerência - Ãnexo I deste Instrtrmento.
1.3.4 contrataÇão acima descrita, gue será processada nos termos deste instrunento convocatório,
especificaÇôes técnicas e inforÍnações conpLementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivaÇáo de serviÇo para suplir demanda especÍfica -
coNTRÂTAÇÃo DE sERvrÇos DE TRÀNspoRTE DE PACTENTES pARÂ TRÀTAI4ENTo DE SAúDE NA por,rclÍNrcA DÀ

CIDADE DE MOGETRO E EM HOSPTTÀIS DAS CIDADES DE: ITÀBÀIÀNÀ, JOÃO PESSOÀ, CÀ}'PINA GRÀNDE, REC]EE
E TRÃNspoRTE DÀs EOUÍpEs DÀ ATENÇÃo BÁsrcÀ -, considerada oportuna e imprescindíver, bem como
lelevante medlda de intelesse público; e ainda, peLa necessidade dê desenvolvimento de aÇões
continuadas para a plomoçáo de atividades pertinêntes, visando à maximizaÇão dos rêcursos em

relação aos objetivos prograÍnados, observadas as diretrlzes e netas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas,

2.O.DO IOCÀ! E DÀTÀ E DÀ D@UGNÀçáO DO EDITÀ!
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à ploposta de pleÇos e a habiliEação pala
execuÇáo do objeto desta licitaÇão, deverão ser entlegues ao Pregoeiro até as 08130 horas do
dia 09 de .rulho de 2021, no endeleço constante do preânbuLo destê instrumenEo. Neste mesmo
local, data ê horário será realizada a sêssão pública para abertura dos referidos envêlopes,
2.2.InformaÇões ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normaig
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail: licitacaomogeiroeuol. com. br.
2.3,OualqueÍ pessoa - cidadão ou Iicitante - poderá solicitar esclarêcimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste cêrtame, se nanifestada por escrito e dirigida ao Pregoej-ro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada pala recebihento das propostas.
2.4.Cabetâ ao Pregoei!o, auxiliado pelos setores respongáveis pel-a elaboração deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petição no prazo de at.é 24 (vinte e quatro) horas,
considêrado da data em gue foj. devidamente recebido o pedido.
2.5.4 respectiva petiÇão será aplesentada da seguinte forma i
2,5.1.Protocolizando o original, nos horários de expediente acirna indicados,
seguinte endereÇo: Av. Plesldente João Pessoa, 47 - cêntro - Mogêiro - PB'

3.o.Dos ErmdNrog PÀRÀ LrcrrÀçÃo

êxclusi nte o

'-
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. Aos participantes, serão folnecidos os seguintes elementos:
.ÀNEXO r - TERMO DE REEER.ÊNCrÀ _ EspEcIprcÂÇôEs;
.ANEXO II - MODELOS DE DECLARÀÇÕES,
.ÀNEXO ITT - MODELO DE DECIÀFÀÇÃO DE REGULARIDADE - IÍABILITÀÇÃO;
.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.
obtenção do EditaL poderá ser feita da seguinte forrna:

. Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e

. PeLos sites : wi,rlr.mogeiro. pb. gov. brll icitacoês ; www. tce. pb. gov. br,

5.0.DO PRÀZO E DOIÀçÃO
5.1.o plazo máximo para a execução do objeto ora Licitado, conforme suas caractelisticas e as
necessidades do ORc, e que adlnite prorrogação nos casos plevistos pela Lei 8,666/93, está abaixoindicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Inlcio: Inediato;
Conclusáo: 163 (cento e sessenta ê três) dias.

2.o serviÇo será êxecutado de acoldo com as especificaÇões definidas no corlespondente Termo
Referência1, anexo a este instrumento.

3.o prazo de vigência do correspondente contrato sêrá determinado: até o final do exercício
financêiro de 2021, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prolrogado nos termos doÀ!t. 57, da Lei 8.666/93.
5.{.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotaÇão:
Recursos Próprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPÀI 340/2021 02.o4O sEc MUNIcIpAt DE SAUDE
02.040.70.122.0004.2920 MANUTENÇÃo DÀs ÀTrvrDADEs DÀ sEcRETÀRrÀ DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 oo1
OOTROS SERV. DE TERC. PESSOA JUR]DICA 02040.10.301.1012.2014 MANUT DÀS ÀT]V ATENCÂO BASICA A
SAUDE _ PAB FIXO 02040.10.301.1012.2035 MANUT. DÀS ÀTIV]DADES DO PROGRÀMÀ SAUDE DA FAMILIA
3.3.90.39.00.00 214 oUTROS SERV. DE TERC. PESSOA ,rURrDrCÀ 02040.10.301.200?.2042 MANUr DAS
ATIVIDADES DO EUNDO MUNICÍPAI DE SÀUDE 3.3.90.39.00.00 211 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA .]URIDICÀ
02040.10.302.1013.2946 TErO MUNrC MEDrA E ÀLTÀ COMP. AMB HOSP - MAC 3.3.90.39.00.00 214 oUTROS
SERV. DE TERC. PESSOA JURIDTCÀ.

6. O.DÀI' CONDTÇõES DE PÂRTICIPÀÇÂO
6.1.0s ploponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respêctivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, dêvidamente
identificados, acompanhados da !êspêctiva declaração de cumprimênto dos requisitos de
habilitaÇão, nos termos definidos nestê instrumento convocatório.
6.2.4 participação neste celtame é restrita às Microempresas, Enpresas de Pequeno Porte e
Equiparados, nos ternos da legislação vigentê.
6,3.Não poderão participar os interessados gue se encontletn sob o legimê faIÍnentar, emplesas
estrangeilas que não funcionen no país, neÍn aqueles quê tenham sido declarados inidôneos para
licj.tar ou contrata! com a Ad.ninistração Púb1ica ou quê êstêjam cumprindo a sançâo dê suspensão
do direito de li.citar e contratar con o ORC.
6.4,os licitantes que desejalen ênviar seus envelopes Proposta dê PreÇos ê DocunêntaÇão via
postal - con Avj.so de Recebinento ÀR -, deverão Eêmetê-Ios em tempo hábil ao endereÇo constante
do preâInbulo deste instnmento, aos cuidados do Pregoeiro - Flaviano Clebgon Araújo. Não sendo
rigorosamente obgervadas as exigências dêste item, os rêspêctivos envêlopes não sêrão aceitos e
o licitante, portanto, desconsiderado pala efeito de participaÇão no certame.
6.5.0uando observada a ocorrência da entlega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credênciado na respectiva sessão púb1ica, ficará subentendido gue
o licitante abdicou da fase de Lances verbaig.
6,6.É vedada à participaÇão eÍn consórcio.

7.0.DÀ REPRTSiNTÀçÃO E DO CREDANCTàIiENTO
7.1.o Iicitante deverá 9ê apresentar, para credenciamento junto ao Prêgoêiro, quando fo! o caso,
atlavés de um lepresentante, con os documentos que o crêdênciam â participar dêste procedj-mento
licitatório, inclusive com poderes para formulaÇão de ofertas e lancês vêrbais. Cada licitante
credenciará apenas um replesentante quê será o único adnitido a intervir nas fases do certahe
na forma prevista nêste instnnento, podendo ser substituído posteriormente por outro devidanente
credenciado.
7.2.Pata o credenciamênto deverão se! apresentados os sêguintes documentos:
7.2.1,Tratando-Ee do represêntante legal: o inst.rumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando fo! o caso, devidahente !êgistlado no ólgão êompêtente, no gual estejah êxprêssos seus
poderes para êxerce! dj.reitos e assumir obrigaÇões em deco!!ência de Eal investidurai
'l .2.2.'Iratando- se de procurador: a plocuração por instrumento público ou pa!ticula! da quaL
constêm os necessários podeles para formular vêrbalmênte lances, negociar pleÇos, firmat
declarações, desistir ou apresentar as tazões de recurso e praticar todos os s atos
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ll . O.DO ST'PORIE I.EGAT
4.1.Esta .Iicitação reger-se-á pela Lei Eede!a1 no 1O.S2O, de 1? de Julho de 2OO2 esubsidiariamente a Lei Federal n'8.665, de 21 de Junho de 1993; Lei Completnenta! n" 123, de 14de Dêzêmbro de 2006; Dêcreto Municipaf no 016, de 1o de Novernbro de 2006; e Iegislaçao pêrtinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas norna§; que ficam fazendã paries integrantesdeste instrunento, independente de transcriçáo.

de

pêrtioentes ao certêmêi acompanhada do correspondente instrunento de constituiÇão da
quando for o caso, quê comprove os podelês do mandante para a outorga' Na hlpótêse dê p
seja palticula! dcv€rá ..r raconhacidâ à filE u c.rtórlo do raaP.ctivo tign.t&io.
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?'2'3'o represenlante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficiaLgue contenha foto.
7'3'Estes documentos deveráo ser êntregues ao Pregoeilo - antes do inÍcio da sessáo púb1ica -en original, por guarquer processo de cópia autenticada por cartólio 

"o*p"t"rri", pe10 pregoeiro
ou meÍüro da Equipe de Apoio.
7 ' 4 'À não apresentação ou ainda a incorreÇão insanáveI de qualquer dos atocr.mentos decredenciamento inpedirá a participaÇão ativa do reprêsentante do 1i;itante no presente certame.Esta ocorrência não inabilita!á srrnariamente o concorlente, apenas perdérá o dlreito amanifestar-se nag corrêspondentes fases do processo lic.itatório. earã tanto, o pregoeiro receberáregularmente do referido concorrente seus envelopes, declaraÇÕes e outlos elementos necessáriosà palticipaçào no cêrtame, desde que apresentadoi na forma definida neste instrumento.7.5.No momento de abertura da sessáo púb1ica, cada lj-citant.e, por intermédio do seu representantedevidêrente credenciado entregará ao plegoeiro, em separado dá qualguer dos envelopes, a seguintedocumentaÇão:
7 , 5. 1. Dec.laraÇão de Elaboração Independente de proposta - Anexo fI.
7.5'2.DeclaraÇáo dando ciência de que cumpxê plenamênte os requisitos dê habilitaÇão, conformemodelo - Anexo IfI; e
7 . 5. 3. comprovaÇão dê que o licitantê se enquadra nos termos do Art. 3" da Lei 123106, sendoconsiderado microemprêsa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamentodiferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. TàI conprovação poderáser feita através da aplesentaÇão de qualquer um dos seguintes documêntos, a clitério dolicitante: a) declaração expressa formafmênte assinada por profissional da área contábi1,
devidamente habifitado; b) certidáo sirnplificada emitida peLa junta comerci.al da sede dolicitante ou equivalente, na forÍna da 1ê9islação pêrLinente. A ausência da rêferida dêcIaraÇão
ou celtidão simplificada impedi!á a partiÇipação do licitante no presente certame.?.5.3.1.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, S 3", da Lú. A.666/93,
destinada a escla!êcêr se o licitante é, dê fato ê dê direito, considelado nicloêmprêsa ou
empresa de pequeno porte.
?.6.ouando os enveropes Propost.a de preÇos e Documentaçáo foren enviados via postaL, a
documêntaÇão relacionada nos itens 1.5-7, 'l .5.2 ê 7.5.3 deverá 9e! aplesêntada dentro do enve.Iope
Proposta de PreÇos.

9.0. DÀ PROPOS!À DB PREçOS
8.1'A proposta deverá se! aplesentada em 01(uma) via, dentro de envelopê lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFE]TURA MUNICTPAL DE MOGE]RO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCÍAL No. 00030,/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deve!á conter os seguintes eLementos:

8.2.Proposta eLabolada em consonância com as especificaÇôes constantês deste instrumênto e seug
elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinâda por seu
representante legal, contendo no correspondente iten cotado: disc!imlnaÇáo e outras
caractêrÍsticas se necessário, quantidade e valorês unitário e total expressos em algarismos.
8.3,Será cotado um único preço para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decimais. IndÍcaÇão
em contrário está sujeita a correÇão observando-se os seguintes critérios:
8.3.1,Falta de dÍgitos: se!ão acrescidos zero€;
8.3.2.Excesso de dlgltos: sendo o priÍneiro dlgito excedente menor çF.re 5, todo o excesso se!á
suprimido, caso contrálio hâverá o arredondamento do digito anteriol para rnais e os demaj. s itens
excedentes suprinidos.
8.4.À Proposta deverá ser redigida em lingua portuguêsa e em moeda nacional, elaborada com
clarêza, sem âlternativas, rasuras, emendas e/ou entrêlinhas, suas folhas rubricadas e a ú1tima
datada e assinada pelo regponsável, com indicaÇão: do valor Eotal da proposta erfl alqarisnos,
dos prazos de entrega ou execuÇão, das condlÇõês de pagamento, da sua validade que não poderá
ser infelior a 60 dias, e outras informaÇões e observaÇões pertinentes que o licitante julgar
nêcêssárias.
8.5.Existj-ndo disclepância entre o p.eÇo unitário e o vaLor total, resultado da multiplicaÇão
do prêÇo unitárig pêIa quantidade, o prêço unitário plevalecerá.
8.6.Fica estabelecido que havendo divergência de preÇos unitários para um mesmo produto ou
serviÇo, prevafêcêrá o dê meno! valor,
8.7.No caso de a1têração necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equj,pe de Apoio,
decorrente excLusiva[ente de incorreÇõês na unidade de nedida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, ben corno na nulEiplicaÇão e/ou soma de valores, preva.l-êcê!á o valor corrigido.
8.8.Ã não indicação na ploposta dos prazos de êntrega ou execução, das condiÇõês dê
ou de sua valj-dade, fica!á subentendido que o licitante aceitou intêgralmente as dispo
ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinaÇões nele contidas para as
exigêocias não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta.

amento
es do

8.9,É facuLeado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pê1o ORC,
que esteja devidêmentê preenchido.
8,10.Nas licitaçõês para aquj.slÇão de mercadorias o participante indicará a origem dos prod
ofertados. À eventual falta da referida indicaÇão náo desclassificârá o Iicitante.
8.11.Será desclassificada a proposta que deixar de atênder âs disposiçõês dêste instrllmênto

das



8.12. Fica facultado
PENDRIVE .

ao licitantê a apresentação da proposta tarúém êm nÍdia, ou seja, êm CD ou

9.0.DÀ EÀBI I.IIÀçáO
9'1'os documentos necêssários à habilitação dos licitantes, deve!ão ser apresentados em O1via. dentro de envelope laclaqo, contendo as seguintes indicaÇôês no anversoi

PREFETTURA MUNICIPÀL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCTÀL No. OOO3O,/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.' DO PROPONENTE

(txna )

O ENITELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2. PESSOÀ .JURÍDICÀ:
9.2.1.Prowa de inscrição no Cadastro Nacional dê pessoa Juridica - CNPJ.
9.2.2'Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sêdê doIici-tante,
9'2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidanente registrado, em setratando de sociedades comelciais, e, no caso de sociedades por açõês, aconpanhaáo dê docr.mentog
de eleiÇão de seus adninistradores. InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedadês civis,
acomPanhada de prova de diletoria en exerclcio. Dec!êto de autorizaÇáo, êm se tratando de empresa
ou sociedade estrangeila em funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaÇão para
funcionamento expedido pelo órgão cotnpetente, quando a atividade assin o exigir, Regi;tro
comercj-al, no caao de emprêsa individual. Estas exigências não se aplic n ao licitante que,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forÍna regular nos termos
do presentê instrumento convocatório, a referida docuhentaÇâo solicitada nêste subitem.
9'2.4.BaIanÇo patrimonial e dernonstraçÕes contábeis do últino exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, corn indicaÇão das página9 correspondenles do livt:o diário en gue
o mesmo se encontra, beÍn como apresentaÇão dos competentes ternos de abertura ê encerraunento,
assinados por profissional habilitado e devidamentê registrados na junta comercial- competence,
vedada a sua substituiÇáo por balancetes ou balanÇos provisórios. fratando-se de enplesa
constj.tuida há menos de um ano, ou aquela quê ainda não tenha realizado o fechamento do seu
Primeiro ano de exigtência no prazo IegaI, poderá apresentar o BalaÇo de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente,
9.2 . 5. Rêgufaridade para com a Eazenda Federal - Certidão Negativa dê Débitos RêIativos aos
Tributos Federais e à Dlvida Àtiva da União.
9.2.6.Certidões negativas das Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da Iêi.
9. 2.7 , Comprovação de regÍularidade relativa ao Eundo de carantia por Tempo de Serviço - FGTS,
aprêsentando o respectivo Cêrtificado dê RegÍularidade fornecida pêIa Caixa Econômica FêdêÍal.
9.2.8.P!ova de inexistência de débitos inadirplidos pêrante a ,rustiça do Trabalho, mediante a
apresentaÇão de Certidão Negativa de Débitos TrabaLhistas CNDT, nos terhos do Titulo VII-À da
Consolidação das Leis do Trabalho, aplovada pelo Decreto-Lêi no 5.452, de 1" de naio de 1943,
9.2 . 9. DêclaraÇão do licitante: de cunprimento do dispogto no Àrt. ?o, Inciso xxxlII, da
constituição Federal - Art. 21 , Incj-so v, da Lei 8.666193; de supelveniência de faEo impeditivo
no que diz reapeito à palticipação na licitaÇão; ê de submeter-se a todas as cláusulas e
condições do ptesente instnmento convocatólio, conforme modelo - Anexo II.
9.2.10.Certidáo negativa de falêncla ou concordata expedida pelo dislribuidor da sede do
IiciLante, no máximo 30 (trinta) dias da data plevista para abertura das propostas.
9.2 . 11. ComplovaÇão de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito pú.b1ico ou privado,
9.2.l2.Alvatá de localizaÇão e funcionamento e/ou declaraÇão da Prefeitura do Iocal da sede da
Firma, informando que a mesÍna funciona no enderêÇo mencionado nos documentos.

9.3.Os doc\.mentos de Habilitação deverão ser organj.zados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um lndice correspondente, podendo ser apresêntados en origj.na], por quafquer
processo de cópia autentj.cada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou menbro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgâo da irnprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legÍveis, sem conte! borrÕes, rasuras, emendas ou êntrêIinhas, deAtro do prazo de validade, e
encellados en envelope devidamente lacrado e j-ndêvassávêI. Por ser apenas ulna formalidade que
visa facilita! os trabalhos, a ausência do refêrido índice não inabilitará o licitante.
9.4.À falta de qualquer documento exigldo, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autênticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou metnbro da Equipe dê Apoio
ou da publicação em ólqão na imprensa oficial, a apresentação de docunentos de habilitação fola
do envêIope especÍfico, tornará o respectivo licitante inabilitado. ouando o doc nto fo!
obtido via Íntelnet sua leqalidade se!á comprovada nos endereÇos eletrônicos corre êntês.
Poderá sê! utilizada, a c.itério do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor, tan
dos alquivos do oRC, pala comprovaçáo da autenticidade de elenentos apresentados pelo 1
quando for o caso.

10. o.Do cÍurÉRro PÂRÀ irln6ÀütEtüTo
1O.1.Na sêLêÇáo inicial das propostas para identificaÇão dê quais i.ão passar
verbais e na classificaÇão final, observadas as exigências e procedimentos

t

a fase de lancês
definidos neste



insErumento convocatório, será considerado
co!respondente item.
10.2.ttavendo igualdade de vaJ.ores entre duas
disposto no Art. 30, s 2., Inciso II, da Lei
lances verbais, sê fará através de sorteio.

o critério de nenor preÇo apresentado para o

Ou mais
8.666/93,

propostas escritas, e após obedecido o
a classificaÇão inicial pala a fase de

11.0.DÀ ORDE}í DOg IB,ABÀI.EOS
L1.l.Para o recebimento dos envelopes e intcio dos tlabaLhos se!á observada una tote!ância de15 (quinze) minutos aPós o horário fixado' Encerrado o p.azo pala recêbimento dos enveropes,nenhum outro será aceito,
L1.2.Dec1arada abelta à sessão pública pelo Prêgoeilo, será efetuado o devido crêctenciamento
dos interessados. somente participará ativamente da reunião um repregentante de cada licitante,podendo, no entanto, ser assistida po! qualquêr pessoa que se intêressar.
11.3.O nâo comparecimento do representantê de qualquer do§ licitantes não impêdirá a efetivaÇãoda reunião, sendo que, a simpl.es participaÇão nêste certane irnpLica na total aceitaÇão de todasa9 condições estabêIecidas neste Ingtrumento Convocatólio e seus anexes.
11.4 'Em nenhuma hipótêse se!á concêdido prazo para a apresentação de documentaÇão e/ousubstituiÇão dos envelopes ou de qualque! elemento exigido e náo apresentado na reunião destinadaao recebimento das propostas de preÇos,
11.5.o Pregoeilo receberá de cada repregentante os envelopes Proposta de preÇos e Docr.mentaÇãoe a declaraÇão, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de gue cumpre plenamente osrequj.sitos de habilitação.
ll.6.Posteriornente abrlrá os envelOpes Propostas de preços, lubricará o seu conteúdo juntamente
con a sua Equipe de Àpoio, conferindo-as quanto à validade e cr.mpri(ento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos Iicitanteg que examinem a docunentação
neles contidas.
11.7. Prosseguindo os trabaLhos, o Pregoeiro analisará os documêntos e as observaÇões porventula
formuLadaa pelos licitantes, dando-Ihes ciência, en seguida, da classificação inicial, indicando
a proposta de menor preÇo e aquelas en valorês sucessj.vos e guperioxes em até dez por cento,
relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, 9e assim julgar necessário,
poderá divulgar o rêsultado numa nova reunião,
11'8'Náo havendo para cada itêm licitado pelo mênos três propostas nas condiçóes acima definidas,
se!ão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisque! gue
sejam os preÇos oferecidos.
11.9.Em seguida, será dado inÍcio à etapa de aplesentaÇão de lances verbais pelos repreaentantes
dos licj-tantes inicialmênte classificados, que deve!ão ser formulados de forma sucessiva, en
val-ores distintos e decrescentes, a paltir do auto! da proposta dê maior preÇo. Sêrão realizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizelem necessárias, Esta etapa poderá ser
intelronpj,da, malcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.Não seráo acêitos lances com valoles irrisórios, incornpatÍveis com o valor o!çado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lancê verbaL,
quando convidado pelo Pregoeiro, inplicará na exclusão do Licitante apenas da etapa de lances
verbais para o corrêspondente item cotado e na manutenÇão do úItino prêÇo apresentado, para
efeito de classificação fina.I das proposEas.
11.11.Declarada encerrada a etapa conpetitiva ê ardenadas às propostas, o Pregoeiro exarninará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objêto e valor, decldindo motivadamente a
respej.to.
11.12.Sendo aceitáve1 a proposta de nenor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitaÇão somente do licitante que a tiver fornulado, para confirmação das suas condições
habifitatórias. constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocató!io, o licitante será declarado vêncêdor, sêndo-1he adjudicado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursaL, quando fo! o caso.
11,13.Se a oferta não for aceitável ou se o Iicitantê nào atender as exigência habilitatórias,
o Pregoêilo examinará as ofeltas subsequentes, na ordem de classificaÇão, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitaÇão do proponente, e assim sucess j.vamente, até a apuração
de r]Ina proposta que atenda as dispogiÇÕes do instrumento convocatório.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata cilcunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipê de Apoio e licitantes presentes.
11.15,En decolrência da Lei ConpleÃe,]taI 723/06, a conplovaÇão de regularidadê fiscal ê
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno portê somente aêrá exigida para efej.to de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procêdimento:
11.15.1.4s microenpresas e empresas dê pequeno porte, por ocasião da participaçâo nesta
licitaÇâo, dêverão apresentar toda â documêntação exigida para complovaÇáo dê rêgularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumêrados neste instrumento para efeito de
HabilitaÇão e intêglantês do envelope Documêntação, mêsmo que esta apresente alguna restriÇão;
11.15.2.Havendo alguna rêstrição na cornprovaÇão da regularidade fiscal e trabalhi
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo têrmo iniciaL corresPonderá ao momên
o llcitante fo! declarado vêncedor, prorlogáveis po, igual PerÍodo, a clitério do

, será
gue
a
aregularizaÇão da documentação, pagamento ou parcel-amento do débito, e emissão da ê

certidõês negativas ou positivas corn efeito de certidão negativai
11.15.3.À não-legularização da documentação, no plazo acima prêvisto, implica!á decadênc
direito à contrataÇeo, sêm prejulzo das sanÇÕes Previstas no Art. 81, da Lei 8.666193,'
facuftado ao ORC convocar os lj.citantes remanescentes, na ordêm de classj,ficaÇão, parâ assinatura
do contrato, ou revoga! a licitaÇáo.



11.16.os documentos aplesentados pelos licitantes no credencianento e os elementos constantesdos envelopes Proposta de Preços e DocunentaÇão que forem abertos, serão retidos pel-o pregoeiro
e anexados aos autos do plocesso. No mesno contexto, o envelope Documentação, ainda lacrado, doIicitante des cl-as s i ficado ou que não logrou êxito na etapa cornpetitiva qué nao for letirado porseu .ePrêsentante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de hotnologação dopresente certame, será sunariamentê destluido.

12.O.DO CR,ITÉRTO DE ÀCEITÀBTLIDÀDE DE PREçOS
12.1.Havendo proposta ou lance vencêdor com valor para o respectivo item relacionado no Anexo f- Termo de Referência - Especj. fi caçõe s , na coluna código:
12.1.1'com indlcios que conduzam a uma presunçào relativa de inexequibil idadê, pelo critériodefinido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não iendo possíve1 a imediataconfirnaÇão, pode!á §er dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua êxequibilidade,
sendo-lhe facultado o plazo de 03 (três) dias úteis para comprova! a viabilidade dos preÇos,
conforme parámêtros do nesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item.
12.2.saIienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando foro caso, apenas o item correspondênte.

13.0.DOS RECI RIIOS
13.1'Declarado o vencedor, qualquer licj.tante poderá manifestar inediata e motj.vadamente a
intenção de lecorrer, observando-se o disposto no Art. 4", Inciso XVIII, d.a Lei ).O.S2O/02,
13.2.O acolhimento do recurso importará a invalidaÇão apenas dos atos insuscetlveis de
aproveitamento,
13'3.4 falta de manifestaÇão ü[edj-ata ê motivada do licitante importa!á a decadência do direj.to
de recurso ê a adjudj.caÇào do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
13,4.Decj,didos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicaÇão do objeto da
IicitaÇão ao proponente vencedor.
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, po! internédio do Pregoeiro, devendo
ser protocolizado o original, nos horárj.os nornais dê expediente das 08t00 as 12:00 horas.
exclusivamente no seguinte endeleÇo: Av, Presidênte João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB.

11. 0.DÀ HOT,OIOSAçÃO E ÀDirIrDrCÀÇÃO
14.1,Concluldo a fase competltj.va, ordenada às propostas apresentadas, analisada a doculentaÇão
de habilitaÇáo e observados os leculaos porvêntura interpostos na forna da legislaÇão vigente,
o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certamê, rernetendo-o a
autorj-dade superior do ORC. juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários
à ÀdjudicaÇão e HomologaÇão da rêspectiva licitaçáo, guando for o caso,
14.2.4 autoridade superio! do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interêssês do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmêntê, o resultado
apresentado pêlo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde gue apresente a devida
fundàmentação êxigida pela legislaÇão vi.gente, lesguardados os direitos dos Licitantes.

15.0.DO CONERÀIO
15.1.Àpós a homofogaÇão pela autoridade superior do ORC, o âdjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cioco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, asslna!
o respectivo contrato, quando for o caso, eLabolado em conforrnj.dade com as modalidades permitidas
pela Lei 8.666/93t podendo o mesmo sofrer alteraçôes nos têrmos definidos pela referida norrna,
15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorlendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante pelderá todos os dileitos que porventura tenha obtido como
vencedor da lj.citaÇáo.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato
no prazo e condições estabelecidos, convoca! os licitantes rêmanescentês, na ordem de
classificaÇão e sucessivamente, para fazê-Io em igual prazo do licltante wencedor.
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedo!, poderá ser
aLtelado com a devida justificativa, unilateralmente pêlo Contratante gu por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno dlreito, confoÍne o disposto
nos Àrts. 'l'7, '78 e 79, todos da Lei 8.666l93i e executado sob o regime de Earefa.
15.5,O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrésciÍnos ou
suplessôes que se fizerem nos serviÇos, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1'da Lei
8.666/93. Nenhurl ac!éscimo ou supressáo poderá exceder o limitê estabelecido, salvo as supressões
resuLtantes de acordo celebrado entle os contratantes.

16. O.DÀS SàNçõES ÀDMTNTSTBÀIrV!.S
16.1.Quem, convocado dentro do prazo dê validade da sua proposta, não celeblar o contrato,
dej,xa! de entregar ou aplesentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execuÇão de seu objeto, não nantj.ver a proposta, falhar ou fraudar na execuÇáo
do contrato, comportar-se de Ínodo inidôneo, decLarar informaÇões falsas ou cometer fraudê fiscal,
garantido o dirêito à anpla defesa, ficará inpedldo de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municlpios e, será descledênciado do Sistema de Cadastramênto Unificado dê
Eornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes rnaDtidos por Estados, Distrito
Federal ou Municípios, peLo prazo dê até 05 (cinco) anos, sem prejulzo das muj-tas
neste Edital e das demais coninaÇõês lêgais,
16.2.4 recusa injusta em deixar dê cumplir as obrigações assumidas e preceitos legais, s
o Contratado, garantida a prévia dêfesa, às sêguintês penalidades plevistas nos Àlts.
da Lei 8. 666193:
apl-icada sobre o
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a - adveltência; b - multa de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por en
val-or do contlato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execu o

a



objeto ora contratado; c - nutta de 1ot (dez por cento) sobre o valor contratado pera ÍnexecuÇãototal ou parciaL do contlato; d - s imultaneâmente, qualquer das penatiãades cablveigfundamentadas na Lei 8.666193 e na Lei LO.52O/02.
16'3.se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) diasapós a comunicaÇão ao contratado. será automaticamente descontado da prineira parce.La dopagamento a que o contratado vier a faze! Ju§, acrescido de juros noratàrios de 1t (um porcento) âo mês, ou, guando fo! o caso, coblado judicialnente.
16.4.Àpós a aplicação de quaisquer das penaLidadês previstas, realizar-se-á conunicaÇão escritaao contratado, e publicado na j.mplensa oficial, excluídas as penalj.dades de advelténcia e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamênto legal- da puniçao, infornando ainda gue o fatosêrá legistrado ê publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ COMPRO\IÀÇãO DE EXICUçÃO E RECEBTTdEúTO DO OBirEro
17.1,E).ecutada a presente contrataÇão e observadas as condições de
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo
caso, à disposiÇões dos Àrts, 73 a 76, da Leí 9.666/93.

adimplemento das obrigaçõe9
ORC obedecerão, conforme o

18.0.DO PÀGÀ!|E!|EO
18.1.o paganento será realizado mediante processo regula! e em observância às normas eplocedimentos adotados PeIo ORc, da seguinte maneira: Para ocol:ler no plazo de trinta dias,
contados do perlodo de adimplemento,
18.2.o desetnbolgo máxino do pellodo, não será superior ao valor do respêctivo adimplemento. de
acordo con o cronograma aprovado, quando for o caso, e semprê em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao contlatado enquanto pendente de .IiquidaÇão qualquer obrigação
financeira que the for imposta, em virtude de penaridade ou inadinprência, a qual poderá ser
compênsada com o pagahênto pendente, sêm que j.sso gerê direito a acréscino de qualquer natureza.
18.4,Nos casos dê eventuais atlasos de paganento nos terhos deste instrunento, e desde gue o
Cootratado náo tedra concorrido de alglrma forma para o atraso, se!á admitida a compensação
financeira, devida dêsdê a data lünite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagament.o da parcela. Os encalgos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão caLculados com utilizaÇão da seguinte fórmuLa: EM = N x vp x I, onde: EM = êncargos
nolatóri.os; N = número de dias êntrê a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagêmento,
VP = valor da palcela a ser paga; e I - lndice de compensaÇão financej-ra, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acurnulado nog úItimos doze meses ou, na
sua falta, um novo lndice adotado pelo Governo Fedêra1 que o substitua. Na hipótese do rêferido
Índice estabeLecido para a conpensaÇão financeira venha a se! extinto ou de qualquer forma não
possa mais se! utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a aer determinado pela
legislaÇão então em vigor.

19. 0.DO REÀ^rUgrÀÀCrIIO
19.1,No caso de atraso ou não divulgaÇão do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a impoltância calculada pêIa últirna variação conhecida, liquidando a difelenÇa
correspondente tão Logo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obligado a
apresenLar menória de cálcuLo referentê ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
19.2.Nas aferiÇÕes finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
19.3.caso o Índice estabelecido pala reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer foína não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇâo, o quê viêr a ser determinado pela
Legislaçáo então em vigor.
19.4,Na ausência de plevisáo legal guanto ao lndice substituto, as partes eLegerão novo lndice
oficial, para reajustêmento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.5.o reajugte poderá ser realj.zado por aposcilamento.
19.6.os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no plazo de um ano.
19.7.Dêntro do prazo de vigência do contrato e mediantê solicitação do Contratado, os pleços
podêrâo sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesna proporçáo da variaÇão velificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se po! base o mês de apresentaÇáo da respectiva pr st
exclusivamente para as obrigaÇóes iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidad
19,8.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de uÍn ano será conEado a
dos êfêitos financeiros do últino reajuste.

al
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20.O.DAS DISPO9IçõES GERÀIS
20.1,Não será devida aos proponêntes pêla elaboraÇão e/ou apresentaÇão dê documentação rê1
ao ce!t.!me, qualque! tipo de indenização.
20.2.Nênhuna pessoa física, ainda que credenciada por plocuraÇão Iegal, poderá representar lrais
de uma LicitaDte.
20.3,À presente licitaÇão somente pode!á vir a ser revogada por razõês de interesse público
decorrente de fato superveniente dêvidamente comprovado, ou anuladâ no todo ou em parte, Por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parêcer escrito ê dêvidamente
fundamentado.
20.4,Caso as datas prêvistas para a realização dos êvêntos da presente licitaÇào sejam declaradas
feriado e não hâvendo ratificaÇão da convocação, ficam transferidos automat j.camentê pâra o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos,
20.5.O ORC por conveniência administlativa ou técnica, se reserva no direito de paralisa! a
qualquêr tempo a êxecuÇão da contrâtaÇão, cientificando devidamente o contratado.

]'



20.6.Decairá do direito de impugnar perantê o ORC nos termog do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeçào, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaran hipótese en que tal conunicado não terá efeito de reculso.
20,7.Nos valores apresentados pelos licitantês, já deverão estar incluÍdos os cugtos com
aquisição de naEerial, máo-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros quê venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20.8.4s dúvidas surgidas após a aplesentaÇão das propostas e os casos omissos nêste instlumento,
fj-carão única e exclusivamente sujej.tos a interpretaÇáo do Pregoei!o, sendo facultada ao mesmo
ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitaÇão, a PromoÇão de diligência
destinada a êsclarecer ou a complemêntar a instrução do processo.
20.9.Pala dirinir controvérsias decolrentes deste certême, excluÍdo guaLquer outro, o folo
conpetente é o da Comarca de Itabaiana,

Mogeiro - PB de Junho de 202!.

FLÀVI o CLEBSON JO
Preg iro ofi cial
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À}IEXO I -

TERMO DE

1.0.DO OB,TEIO
1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTBÀTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÀNSPORTE DE
TRATÀMENTO DE SÀÚDE NA POLICLÍNICA DÀ CIDADE DE MOGEIRO E EM HOSPTTAIS DAS CIDADES
JOÃO PESSOÀ, CAMPINÀ GRANDE, RECIFE E TRÀNSPORTE DAS EOUIPES DA ÀTENÇÃO BÁSICÀ.

ESIàDO DÀ PÀFÀÍBÀ
PREFEITORÀ !{I'!IICI PÀ! DE }OGEIRO

coMrssÃo pEBt âNEtÍrE DE LrCrrÀçÃO

PRIGÂO PBESENCU! N" OOO3O,/2021

REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

2.0.irugIrFrcÀrrrIÀ
2,l,Considerando as necessidades do ORC, tern o presente termo a finalj.dade
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabi.Iizar a contrataÇão
2.2.As ca racte rÍs tj-ca s ê especificaÇões do objeto ola licitado são:

l-6rco -i DI

PÀCIENTES PARA
DE: ITABAIANÀ,

de
em

defj.nir, técnica
te1a.

iExecuÇáo dê serviços de transporte de pacientes do Sltio Cabrâl, par
tettdlmento médico na Unidade Mista de Saúcte Maria Hellnl.nia cta Silveir

viagemari

4

vÍagellr

r viagem

I

2

Poficllnica IsabeI Henriques Perrelra, em veÍculo tj,po passeio, c
apecidade de 05 passageiros, fâzendo um percurso de 28 kn, ida e volta,
endo 14 km em via de asfalto e 14 km em via rural nâo pavihêntada.

cução de serviços ale transporte de pacienEes do Sltio Camurim, par Viagen
latendimento médico nâ unidade }rista de Saúde t!Íaria Hermlnia da Silvêj.!

l0

3

4

tipo passeio corq
km, j.da e volta,
virnentada.

ecuÇão cle serviços de transporte de pacientes do Sítio Area1, pât Viagem
atendlmento médico na Unidade Mista de Saúde Maria ltermlnia da Silveir
e Policllnica IsàbeL Henriques Eerrêira, em vêÍcufo tipo passeio c

pacidade de 05 pagsagelÍos, fazendo um percurso de 28 km, 1de e volta,
sendo 02 km em vIâ de asfalto e 26 km em v1a rural nâo avlmentada.

ecuÇão de serviÇos de tlansporte de pacientes do Sltio Culrati, pá! Viagen

e PoIicIlnica ÍsabeI Henriques Eerreira, em veÍculo
capacj.dade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 18
sendo 02 lÍr em via de asfalto e 16 km em vie rura.I não

1a
IP

tendiÍnento médico nâ Unidade ltista Mariâ llerDlnia da Silvei.ra
ol.icllnica Ísabef Henrlques Eerreirâ, en velculo tipo passeio

xecuÇão de serviÇos de transporte de pacientes do Sltio Gavião, par
tendimento médico na Unidade Mistê de Saúde Maria llernlnia da silveir

Policllnica IsâbeL Henriques Eerrelra, em veículo tipo passeio c
apacj.dade de 05 pasaagelros, fazendo utn percurso de 22 lÃ, ida e volta,
endo 06 lsn em via de asfaLto e 16 km em vj.a rural não pavitoentada.

88

88

apacldade de 05 passagelros, fazendo urn percurso de 16 lon, ida e volta,
endo 10 lon em via de asfalto e 06 km en via ruraf náo avÍmentadâ

15

6
ate
POI
câP

cução de serviços de traÂsporte de pacientes do sÍtio Juá, pa
ndimento médico na Unidade uisEa Marla Iterminia da Silveira
icIÍnica Isabel Henriques Eelreirâ, em velculo tLpo passeio c
âcidàdê dê 05 passageiros, fazendo um percurso de 34 lgtl, ida e volt
do 02 km êm via dê asfaLto e 32 km en via ruEal não pavj.mentada.

ari
I

I'ITIDIDI QiNNTIDàDI

viagen 80

ecuÇáo de serviÇos de transporte de pacientes do Sltlo Àcará, pôr
tendinento rnédico na Unidade Uista de Saúde Maria Hermlnla dâ Silveir

Pollcllnica lsabel Henriques Eêrreira, em velculo tiPo Passeio
apecidade de 05 passâgelros, fâzendo un percurso de 30 kJn, Ida e volta,

sendo 20 kn em v1â de asfalto e 10 kn em vla rural não pavj.nentada

viagen a4

viegem11 de trânsporte de pâcientês do sítio Eatâçâo, pâr
na Unidade Mista Marlâ Herrnínia da Silveiraatendlmento

PolicLlnica

sê!viÇos
médico
rsabel es Eerreira, em veÍculo tipo Passeio cHenEi

ecuçáo de 7L'l

,7 ExecuÇâo de serviÇos de transporte de paciente
Ía atendimento néd1co na unidade Mista Mar

s ao s:.tio lãôóJ a-vertrãll
iâ Hermlnia da Silveira el

Po
ca
sê

l-ictlnica Isabe] HenEiques Ferreira, em veiculo tipo passeio cor{
pacidade de O5 passâgeiros, fazendo um percurso de 32 lon, Lda e voltà,]
ndo 02 km em via de asfâIto e 30 km en via rural não pavimentada, i

viâgêm

I

9

ecuçáo de serviÇos de transporte de pacientes do SÍtio Pintado, par viagem
tendimento médico na Uflidade Mista Mària HernÍni.a da Si.lvei.la

PoIj.cllnica Isabel Henriques Eelreira, en veiculo tiPo Passeio c
apacidade de 05 passageiros, fâzendo um percurso de 12 ktn, lda e volta,

via dê asfafto,
ecução de servlços de transporte de pacientes do Sitio Pirauá, par

tendimênto nédico na unidade Mis!a Mària Hermínia da silveira
PolicLlnica Isabef Henrlques Ferreira, erÍr velculo tiPo passeio c
apacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 24 krn, iala e volta,

sendo 02 lon erÂ via de asfaLto e 22 }irl em vla rural não vimentada.

L2t

10

1

4

N



L2 ecução de aerviços de transporte de pacientea do Sltio Nogueita, par Vj.agematendimento méd1co Dâ Unidade Mista Matia
Policllnica IsabeI Henriqueg Ferrei!a, em velculo tipo passelo c

Hermlnia da Silveita
apacidade de 05 passageiros, fazendo um per
endo 10 km em via de asfâ.Lto e 20 kn em via

curso de 30 kfi, ida e voLta,
rulal não pavimentada.

10

km, Idâ e voIta,
avlmenCada.

a Ic âded de 50 sa a t1Pa os umaf endop s cur! o3 de 0 6pe
ndo 02 em 1km a d s f tIa 0 4 km em 1a nãut ar I

Viagem 10

IExecuçâo
'ateôdime
iPoliclÍn
lcapacida
isendo 07

!4

16

t'1

I 18

120

2t

24

13 dê servj.ços de transportê de pacientes clo Sltío Manguej.la, parai Vlagem
HeEmlnia da Sifvelrâ

po passeio c
ei

on!
km, ida e volta,i

Into médico na Unidade Mista Mâria

iE

cle de 05 passageiros, fazendo un peEcurso dê 12
krn em via de asfa.Lto e 05 km em v

xecução de servi.ças de transpolte de pac
para atendimento médico na Unidade Mistà
tPoficlÍnica IsabeI Henrj,ques Eerrêi!à,
icaP
lem

acidacle de 05 passageiros, fazendo um percurso de O6

ica ÍsabêI Henaigues Ferreira, em vetcuLo ti

via de asfalto.
km, idâ e vo.Lta,

viagem i 130

viagem r2r

75

15 lExecuÇâo de seaviÇos de transpoltê de passageiros do s1
Para atendirnento médico na Unidade Mista Mâria Hernúniâ

I

tio camefei.r.l
da silveira el

iPoric
:capac
:em v1

llnica fsabel Henrlques Felreira, em velculo tip
idade de 05 passageitos, fazendo um percurgo de 1B

o Passeio coÍl
km, 1da e vol ta,

a de asfalto.
cuÇão de serviços dê transporte de pacientes do Sitio Granjeiro, pâr viagen

la tendimênto nédico na Uni.dade Mistâ Maria Hernlnla da Si1lIei!a e
lpo
1",

Liclhica Isabel Henriques Eerrej.ra, em velculo tipo passelo c
pacidade de 05 passageilos, fazeD(lo um pe rcurso de 20 kn, idâ e voLta,

a rulal nâo pavinentadâ,

I

sendo 07 lon en via de asfalto e 13 ldn em vi.
ecução de serv!ços de transpolte de pâcientes do Sltio caspar, par viagen

tendimento nédico na Unidade Mista Maria HernÍnia da Sitveirô
olicllnica Isabel Henriques Eelreirâ, en velculo tipo passeio
apacidadê de 05 passageilos, fazeDdo um percurso de 34 hn, ida e volta,
endo 12 km em via de asfalto e 22 kJn en via rulaL não pavinentadâ

cução de serviÇos de tlansporte de pacientes do SÍtio Bentà Hora, par viagen

P

ia
iP

le

tendimeoto nédico na gnldâde Mista Malla Hêrnlnia cla Sitveira
olicllnica Isabe1 Henriques Eerreira, em velculo tipo passeio c

viegem

7L

88

59

88

11?

96

.___ isendo 02
19 ,Exêcucâo

iatenclime
iPoliclín

apacidàde de 05 passageiros, fâzendo un pêrcurso de 3O kn, ida e vo.l-ta,
ktn en via de asfalto e 28 km en via rural não pâvlmentada.
de serviços de transporte de pacientes do Sltio Guararema, pa! vj-agem

nto médico na Unidacle Mistá Maria Hermlnia alâ SiLveira
ica ÍsabeL Henriques I'erreira, en velcuLo tipo passeio c

j.dade de 05 passage

5

02 krÍ em via de as
iros, fazendo lrln pelcurso de 36 kln, Ída e volta,
falto e 34 km em viâ rurâl não pavünentada,

!

l

l
i

agecução de serviços de transporte de pacientes do Sltio Àsseotamento
rcelo, para atendinênto médico na Unidade Mista Mâria Hernlnj,a

isil.veira e Policllnlca Isabel Henriques Ferreila, em veiculo tipo pessei
lcom capacidade cle 05 passaqeiros, fazendo um percurgo de 16 kn, ida

Lta, sendo 1 lm en via de asfalto e 15 km en vj,a rulaL nào pavlmentada.
xecução de serviços de transporte de pacientes do Sltio Àssent.unent
ova vida, para atendimento médico na Unidade Mista Maria HernÍnia d
ifveira e PollclÍnLca Isabel Henriques Ferrej.ra, en velculo tipo passei
om capacldaale de 05 passagelros, fâzendo lnn pêlcurso de 20 ktn, ida e

ta, sendo 02 km em via de asfal.to e 18 km em via rural náo vitnentadâ.
xecuÇão de seEviçog de transporte de pacientês do Sltio Àgsentanent
edro Teixei.ra, para atendimento nédico na Unidade Mista Maria HeErnlni

ida silveirâ e PoIicllnica IsabeI HeDriques Ferre!ra, em velculo tip
asaeio com capacidade de 05 pâs8âgeiros, fazendo un percurso de 08 km,

e voIta, sendo 02 kn em via de asfalto e 06 km êm via ruràf n
avimêntada
ecuçâo de serviços de transporte de pacienees do Sltio Àssenta.hent
dre iroáo Maria, pala atendimento médico na unidâde Mistâ Maria Hermlni

Viagem

silvêira ê PoficlÍnica Isabel Henriques Eer!eira, em velculo t
sseio corn capacldade de 05 passagej.ros, fazendo u$ perculso de 16 kJn,

ida e volta, sendo 02 km em via de asfalto e 14 km eú vla rulaL nã
vitnentâda.
ecuÇão de serviÇos de transporte cle pacienteg do Municlpio de Moge
!a tratamênto de saúde em hospitais da cidade de Campina GraÀde
âgens de idâ e voltà, com veÍcu]o com capacidade de 05 pâssâgeilos
rfêitas condiÇões de funcj.onamento e equipado com todos os equipane

sêgurança obrigatórios por Iei, fazendo um pêrcu!so de 120 hn, s
60 km de ida e 60km de retorno.

F

iro,l
, emi

, en]
ntosl
endq

viagem

viagemxêcução de servlÇog de transporte de pacientes do MuniclpÍo de Mogeiro,
ara tratamento de saúde em hospitais dâ cldade de ,João Pessoa, em viagens
e ida e voLta, com velculo com capâcidade de 05 passageiros, em pe!feitas
ondiÇões de funcionanento e equipedo com todos os equlpamentos de

IE

i.
lseguranÇa obrlgâtórios por lei, fazendo urn percu!so de 210 k]Íl, sendo I0
kn de ida e 1.05 km de rêtorno
xecuÇâo de serviços de t!ânapoate de pacientês do MunlclPio de Mogeiro,
ara tratamento de Eaúde em hospltaig da cldade do Recife, de segund
exta feira, em viagens de lda e voltâ com velcuLo com capacidâde de

16 passageilos, em perfeitas condiÇões de funclonameDto e equipàdo
odos os êquipamentos de seguranÇâ obrlgatórios por Iei, fazendo
erculso de 300 km, sendo 150 de lda e 150 de retorno.

26

s
a

r2

vlagem 60

pavimentacla.
Sltj.o Chã de Àreia,

!m1nia da Sifveira

9iÍE



ecuÇão de serviços de transpolte de pacientes do uunÍcipio de Mogeito,
Para trataDento de saúde em hospitais dâ cidade do Recife, em viagens

da e vol!â, con velculo con capacidadê de 05 pass ageiros, em peEfeitas
ondiÇões de funcionamento e equipâdo corn toalos os equiPamentos de

segurança obrigatórios por lei, fazencto un perculso de 3OO lcl, gendo 1SO
i.da e 150k de letorno.

2E cação de vêlcufos pâra trânsporte de pacientes do MunicÍpio de Mogeiro, viagem
ipara
lsegu
lae r
lco.

tratamento de saúde em hospitais dâ cidade dê Cànpina cÍande,
nda â sexta feiEa, em viagens de ida e volta com veiculo com capacidâd
6 a 30 passageiros em perfêitas condlÇôes de funcionamento e equlp
todos os equipamentos de sêguranÇa obrigatórios por lei, fazendo

erculso de 120 tm, sendo 60 de ida e 60 de retorno.
ocaÇão de veÍculos para transporte de pacientes do MunicÍpio de Mogêlr viagem

11

11

88

2

20

2

I

29

30

i1

r dJ
del
dq
*t

seio com capacidade de
e vofta, sendo 14Iotr

05 passageiros, fazendo um percurso de 28km,

ara fratamento de Baúde en hospitais da cidâde de João pessoa, de segun
ta feira, etn vlagens de ida e voltâ con veiculo con capâcidâ de

it2
icoru

a 16 pàssageiros, em perfeitás condiÇôes de funcionamento e equipa
todos os equlpamentos de seguranÇa obllgatórlos po! Iei, fazendo

egurança obrlgatórios por fei, fazendo um percurso de 5Okm, sendo 25
da e 25km de retorno.

ecretaria de Saúde para o PSF VII, no S1tj.o Cabral, em vêlcu]o ti

o de 210ktn. sêndo 105k de ida e 105k de retorno.
o de serviÇos de transpo.te de pacientes do Municlpio de irogeiro viagem

ipara tratamênto de saúdê em hospital da cidàde cle Itabaiàna, ên viagen
ide i.da e vof!â, com velcufo com capacidadê de O5 passageiros, em perfeit asi

del,l
i

ondições de funcionameDto e equipado com todos os equipamentos

31 cuÇão de serviços de transporte da Equipe da Atenção Básica d viagem

vimentadâ.
cução de seEviçoa cle traDsporte da Equipe da Àtenção Básica em

extensão de peEcurso, saindo do PSE VII do Sltio Cabral para o Post
oia no Sltio Benta l{ora, em veÍculo tipo passeio com capâcidâde de O

pa ssageiros, fazendo um pêrcurso de 20 kn, ida e vofta, em via em via nâ
vimentada.
ecuÇào de selviços de traÂsporEe dâ Equlpe da Àtênção Básica en

xtênsão de pelcurso, saindo do PSF vII do Sltio CabraL para o Post
corâ no Sltio Gaspar, em vê1cuIo tipo pâssej.o con capacidâde de 05

em via de aafalto e 14km em via rula] n

de0
ia nã

a

assageiros, fazendo um percurso de 12 kn, lda e volta, em via em via nâ
avimeÀtada.

34 Exêcução de serviÇos de transporte da Equipe da Àtenção Básicâ ên viagem

)t
q

35

36

31

38

cad viagem
:Secretaria de Saúde para o PSF Iv no Distrito Garneteila, er0 velculo t
lpasseio com capacidade de o5 passageiros, fazendo uln percurso de 18
lida e voltâ em via de asfafto.

cuÇào de serviÇos de transpoate da Equlpe da AtenÇão Básica em viagem
xtensão de percurso, saindo do Posto Âncora no Distrito Gamefeira par

io Posto Á-ncora no SÍtio Pintado, em veÍcu1o tipo passeio com capaci
lde 05 passagej.ros, fâzêndo urn pelcurso de 10 km, ida ê vo1ta, eln v1
lasfà1tô.

cução de serviços de transpolte da Equipe da Àtenção Básica em viâgêm
xtensâo do peEculso, saindo do PsE Iv no Dlstrj,to Gômeleira para o Post

Ítio Àcará, em veÍculo tipo passeio com capacidade de

8

ss fazendo um percu.rso cle 10 km, ida ê vo1ta, em via en via nãoi

ecução de serviços de transporte da Equipe clâ Àtênçáo Básica viagem
Secretaria de Saúde para o PSF v no S1lio Cdnurim, em velcufo tiPo Passei q
com capacldade de 05 passageiros, fazendo um pelcurso de 18 km, lda

1tâ, sendo 02 km em via cle asfalto e 15 km em via rural nâo pâvlnentada
39 Execução de serviÇos de transporte da Equipe da Atenção Bás1ca em

extensão do percurso, saindo do PSF v no Sltio càmurin para o Pogto Âncor
Sltio Areaf, em velculo tipo passeio con capacidade de 05 pasaagelros,

fazendo uJí rcurso de 10 kn, ida e voIta, êm viá em via não avilnerItada
40 ecução de serviÇos de transporte da Equipe da AtenÇâo Básica

cretalia de Saúde parâ o PSF III no SÍtio Chá de Areia, êm veÍcul.o
sseio com câpacldade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 06

viagem

ranoS
ageiros,
mentàda.

0

ri
Ipa km,

cIa e vofta, em viâ de ásfalto.
PE Palticipâção Exclusiva ME/EPPr Àrt. {8, I, da Leí !23/06

2.3.para o iten con a indicação "ME" a participaÇão é exclusiva a Mlcloempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos Celmos da lêgislaÇão vigente.

3. O.OBRrcÀÇóEg DO CONERÀIÀDO
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária ê trabalhista, bem como por todas as despesas e cohpromissos assumidos, a qualquer
tltulo, perante sêus fornecedores ou terceiros em razão da êxecução do objêto contlatado.
3.2 . Substituj-r, arcando com as despêsas dêcorrentes, os maLêriais ou serviços que apresentarem
aIEeraÇões, deteliorações, imperfeiÇões ou quaisque! illegularidadês disclepantes às exigências
do inslrumênto de ajuste pactuado. ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamênto.

viagem 2

viagem 20

viagen 20

viagem 5

xtensão do percurso, saindo do PSF VII do Sleio Cablal pala o Post



3.3.Não transferj.r a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratant.e.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instluhentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigaÇões assr.midas, todas as condiÇões de habilitação e gualificaÇão exigidas no
respêctivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado.
3.5.Enitir Nota Fiscal corrêspondente à sede ou filial da enpresa que apresentou a documentaÇáo
na fase de habi l itaÇão.
3,6.Exêcutar todas as obrigaçõês assumidas com obsêrvância a melhor técnica vigente, enquadrando-
sê, rigorosamente, dentro dos precej.tos legais, nonnas ê especifj.caÇões técnicas
corrêspondêntes ,

..O.DO CRIúRIO DE ÂCEÍTÀBÍLTDÀDE DE PREçOS
4,1.Havêndo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acijna, na
coluna código:
4,1.t.con indÍcios que conduzam a uma presunÇão relativa de inexeguibil. idade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, en tal situaÇão, não sendo possÍvel a imediata
confirmação, poderá ser dada ao Licitantê a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facuLtado o prazo de 03 {três) dias úteis para comproval a viabilidade dos preÇos,
conforme parâmetros do nesmo Àrt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do iten.
4.2.salienta-se que tais ocorrências náo desclassifica& automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente,
4,3.os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional.

5. O.I@DELO DÀ PROPOSIÀ
5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente,
podêndo o licitante apresenta! a sua proposta no próprio modê1o folnecido, desdê quê seja
devidarente preenchido, confoEne faculta o instnmento convocatório - Anexo 01.

RENÀTA CRISTTNA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS

SECRETÁRIÀ



ESTÀDO DA PÀBÀÍBA
PREEEIrORÀ MITNTCIPÀI, DE }@GEIRO

COICSSÃO PERTGNENTE DE LICIIÀÇÃO

ÀlrExo

PREGÃO

01 ÀO TER!,D DE REEERÊITCIÀ - PROPO9IÀ

PRESENCIÀL NO OOO3O/2021

PROPOSTÀ

REF.: PNEGÀO PRESENC!À! NO OOO3O/2021

OBJETO: CONTRÀTÀÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÀNSPORTE DE PÀCIENTES
POLICLÍNICA DÀ CIDÀDE DE MOGEIRO E EM HOSPITÀIS DAS CIDADES DE:
GRÀNDE, RECTEE E TBÀNSPORTE DÀS EOU]PES DA ATENÇÃO BÁSICÀ.

PÀR.A TRÀTÀMENTO DE SAÚDE NA
ITÀBÀIÀNÀ, .'OÃO PESSOÀ, CÀMPINÀ

PROPONENTE :

Prezados Sênhores,

Nos termos da licitaÇáo em epígrafe, apresêntamos proposta conforme abaixo:

1

DrscRrfi]xÀcÂd
ecuÇão de serviços de tlansporte de pacientes do

Sltio CabraL, pala ateDdimento médico nê Unid
Idsta de saúde Maria Herminia da sil.veirâ
lPoiti po passelo, con cap

Licllnicâ Isabel Henriques Eelreirâ, em veícuI

avinentada,

PRIçO UNTT. PREçO

fazendo um pêtculso de
km em viâ de asfalto

acidâde de 05 passageiro
28 kn, idà e volta, sendo
e 14 km em viâ rurâf n

14

l--t'-**

5

6

xecuÇâo de sêrviços de transporte de pacientes
ltio Canurim, pa.râ atendimento médico na Onialad
sta de Saúde uaria He!!úni.â da Silveira

olicflnicô I9abe1 Henriques FeErei.râ, em veÍcu1
ipo passeio com capacidade de 05 passageiros,

itazendo ur percurso de 18 km, i.da e volta, sendo O

i)fi ern via cle asfal.to e 16 kn em via !u!al nã

3
avimen!ada.

IExecução de selviços de tranaporte dê pacieDtes d

lsttio Àleal, para atendimento médico na Unidad
Fista de Saúde Maria Hernlnie da silveira
lPoliclÍnica Isabe1 Henriques Ferreira, em veicul
itipo passeio com capacidade de 05 passageilos
ifazendo un perculso de 28 ktn, ida e vol.ta, sendo 0

ikrn ern via de asfalto e 26 kll em via rurâ1 nã

2

2

viagem I

'í t)avinentada
@-fíã"-spo.te ae-p

isitio cüÉti, paaa abenctimento nédico
fiista Maria Herminia ala silvelra e

acieÀtes
na Unid

viagem

viâgen
de

88i

i

I

I
I

I

I

ilsabel Henrlques Eerreira, em velcul.o tipo pas
icom capâêialade cle 05 passagêiros, fazendo

PolicfÍnic

do

nriques Ferreirà, em
acidade de 05 passage
34 kn, ida e volta, sendo 02 l(m em via de asfaL
2 km em via !urâ1 não pavÍnêntâda.

trangpolte ale pacientes

i>ercurso de 16 km, ida e voltâ, sen
he asfalto e 06 km em via ru.al não

10 ktt etn vi
vimentada.

s1
ecução de serviÇos de transporEe de pacientes
tio caviáo, parà atendimento médico na Unida

Histâ de Saúde Maria Hernlnia da silveila
ipolictlnica rsabel Henliques Ferreira, em velcu
itipo passeio com capacidâde de 05 passageiEo

veÍcu1o tipo passeio c
iros, fôzenclo um percur

fazendo um percurso de 22 km, ida ê volta, sendo 0
km en via de asfalto e 16 km em via rulaI n

vinentada.
xecuÇào cle serviços de tlansporte de pâcientes Viagem
ltio Juá, para atendinento médj-co na Unidade Mlst
lia Hernlnie da silvei!â ê PoliclÍnica Isabe

5

s

ecução cle

UIÍIDTDE QIÀNIIDTDI
viagem 88

viagetn 100

I
1

ítio Lagoa
serviÇos de
de velho, ra âtendimento médico

doi
nal

vlagem 46

Ã5rÍ.fà



I

nidade Mista Maria Hermlnia da Silveira
olicllnica Isabel Henrj.ques Ferreira, em velcuL
ipo passeio com capacj.dade de O5 pag9agej.ros,
azenclo um percurso de 32 kln, 1da e volta, sendo 02

em via de asfalto e 30 kn em viâ lura_I nã

Viagen
dad
ntc
se1

om capacidade de 05 passageiros, fazendo
ercurso de 12 krl, ida e volta, en via de asfaLto

1r
cução de serviços de transporte de pacientes d
io Pirauá, pata atendimenCo médico na Unidád

Vj.agêm

Êlista Uaria Henúnia da Si.lveira e policlt
ilsabel HeÀriques Ferreirà, em velculo tipo pas
lcon capâcidâde de O5 passageilos, fazendo

se1

9

72

80

117

là"
rcurso de 24 Im, ida ê volta, sendo 02 krÍ em vi
asfalto e 22 km en via rural não pavinentada.

10

11

72

13

14

15

ecução ale selvlços de transporte de pacientes
tj.o Acará, para alendimento médico na Unid
sta de Sâúde Maria Hermlnía da Sil.veiaâ
LicIínicâ Isabel Henriques Ferrelra, en veÍcu1

tipo passeio com capacidacte de 05 passageiros,
Íazendo um pelcurso de 30 km, ida e volCa, sendo 2

ên viâ de asfalto e 10 km em via rutal nâ
avimentada.
xecução de sêrviços de transporte de pacientes d viagen
ltio EstaÇâo, para atendinento médico nâ Uni.dacle
ista Maria Hernloia da silveira e pollcllnica
sabel l{enrigues Ferreirâ, em velculo tipo passei

capacj.dade de 05 pâssageiros, fazendo

êcuÇão de serviços de transpolte cle pacientes viagem
ltio Nogueira, para atendimênto nédico na Unidade
sta Malia llermlnia dô Silveira e PoIicllnica

sabel Ilenriques Ferreira, em veÍculo tipo pâssei
com capacidade de 05 passageiro8, fâzendo

rculso de 06 km, ida e voltâ, sendo 02 km em vi
asfalto e 04 km em via ru!âl oão pavinentâda,

rcurso de 30 lm, ida ê volta, sendo 10 kln em vj.
asfalto e 20 lsn em vj.a rurâI nâo pavimentada.

10

L27

ecuÇâo de serviÇos de Eransporte de pacientes do viagem
Sltio Mangueira, para atendimento médico na Unidade

I

Isabel HenEiques Ferreira, em veÍculo tipo passei
capacidade de 05 passagelros, fazendo

rcurso de 12 lon, ida e volta, sendo 07 km en v
asfalCo e 05 km em via lural não avimentadâ.

ipo pàsseio com capacidedê de 05 passageiros,

1
n
o uf

àzendo urtr percurso de 06 km, ida e vofta, em vi
]de asfalto.

xecuÇáo de serviços de transporte de pa§sagei!o
sltio Ganêlei!a. para atendimento

p

t;
Ir

ecuçáo de selviços de transporte de Pacienteg
tio chã de Arela, para atendimento médico
idade Mista Mariâ Hernlnia da Sifveira
Iicllnica Isabel Henriques Eelreira, em velc

nidade Mista ltlaria Hermlnia da
olicllnicâ IsabeI Henriques Ferreira,

médico n
si.Ive i !â

em velcul
capacidâde de 05
de 18 krn, lda e

Passageiros,

sta Maria Hermlnia da Silveira e Policllnic

ipo passeio com
zendo ui percurso volta, em vi

âs f a.lto
xecução de serviços de transporte de pacientes d
Ítio cranjeiro, para atendimento médico na Unidad
ista Mâria Hermlniâ da Sifveira e PoIic.Llnic
sabel Henriques Perreirâ, em velculo tiPo Passej.
om capacidâdê de 05 pas§àgêiros, fazendo
ercurso de 20 krn, ida e volta, senclo 07 kn em vj.
e asfalto e 13 km em vi.a rura.L nâo avimentada
xecuÇão de serviços de transporte de Pâcientes d
1!io Gaspar, pâra atêndimento médico na uni.dad
sta Maria Hermlnia da silveira e PoIiclÍnic

erculso de 34 km, ida e volta, sendo 12 km ên vi

idade de 05 passageiros, fazendo

76 IE

7'1

viagen

viagem

80

-L
-:

Isabel Henriques Ferreira, em velculo CÍPo Passei
capacidade de 05 passagelros, fazendo

asfaLto e 22 Im em vj.a rural não Pavímentadâ.
xecuÇao de selvIÇos de transpolte de Pâciêntes

sltio Benta Hora, paaa atendimento médico na unida

ir
ísta Maria HelmlÀia da siLveira e PoIicllolc
sabel Hênriques Eelreira, em veículo tiPo Passei

viâgem 84

viagem

viagem

I

18

icom capac
berculso d
lde asfalto

e 30 kn, idâ e volEa, sendo 02 kn em vl
e 28 }(ln em via rural não pavimentada.

vlagen 1!

cução de serviços de transporCe cle pacientes
tio PilEâdo, pàra atendímento médico nâ Uni

vimentâda.



19 ecuÇão de seaviços de tlanspolte de pacientes viâgemltio cuârarema, para atendimento médico nâ Unid
sta lilaria Hertrúnia dà Sitveira e policllnic

gabe] Henriques Ferre-ira, en veÍcu1o tipo pagsej.
otn capacidâde de 05 pàssâgeiros, fázêndo
lcurso de 36 l(Íl, ida e volta, sendo 02 |gn em vi
asfalto e 34 h em via rural Dão Pavimentada.

20 ExecuÇão de serviços de tlansporte de pacientês viagem
ltio ÀssentameDto Dom ltarcelo, pâra atenclinent

co na Unidade líista Maria Eermlniá da Si,lveir
Policllnicâ Isabel Henliques Ferleira, em veicul

2r viageÍl

fâzendo um percurso de 20 km, ida e voICâ, §endo 02
km em via de asfalto e 18 km em via rural Dâ
avimeDtâda.

22 cuÇão de serviÇos dê transporte de pacientes d viagem
Sltio Àssentamento Pedro Teixeira, para aCendiment

dico na Unidade Mista Maria Hermlnia dâ Si.lveira
e Policllnlca Isabel Hênriques Ferreira, etn velcuI
tipo passeio com capacidade dê 05 passageilos,
fazendo um perculso de 08 lcr, ida e volta, sendo 0

88

9!

i
I

5

10

k:m em via de asfàlto e 06 IGtr em via flrra1 n
avinentada.

23 xecução de serviços de transporte de pacientes
Ítio Àssentamento Padre Joâo Maria, pâr
tendimento médico na Unidade Mista Maria Hermlni
a Silveira e Policllnicâ Isabel- Henri.ques Eerreira,

veÍculo tipo passeio corD capacidade de 05

v!ageú

viagem

viagem

88

assageilos, fazendo 1ur percurso de 16 km, ida e
olta, sendo 02 km êm via de asfalto e 14 km em via

ruraL não pavimentada
ExecuÇáo cle serviÇos de transporte de pacientes

niclpio de Mogêiro, para tratarÍênto de saúde
spitais da cidade dê Campina Grande, em viagen
ida e volta, com vêlcufo con câpaêidade de 0

1t

ssageiros, em perfeitas condiÇõeg
funcionamento e equipado com todos os êgulpamento

92

26

21

xêcuçâo de serviÇos de transporte de pacientes viagem
cipio de Mogeiro, parâ trâtaeento de saúdê

osPitais da cidade de iloâo Pessoa, em viagens de

e segurança obrigatórios por lei, fàzendo
ercurso de 120 lsn, sendo 60 kln de idá e 60km
etorno.

da e volta,
âssagelros,

om Codog os equipamentos de segurança obrigatório
or Iei, fazendo um percurso de 300 km, sendo 150
e idâ e 150k de rêtorno.

EII pe!fej.tas condiçôes de
os equiparmentoscionamento e equipado com todos

e segu!ança obrigatórios por -Iei, fazendo
rculso de 210 l:rl, sendo 105 lm de idâ e 105 krn de

rêtorno.
Execução de serviços de transpolte de paclentes viagem

niclpio de l'Íogeilo, para tlatâmento de saúde
spitais da cidade do Recife, de segunda a sex

con velcuLo com capacidade de 05

feiÍa, em viagens de j,dê e volta com veículo c

60

câpacldade de 12 a 16 passàgeiro9, ern

ndiÇõês de funcionênênto e equipado cotn
perfeita
todos o

quiparentos de seguranÇa obrigatórios por 1e1,
fazendo um pelcurso de 300 lsn, sendo 150 de ida
150 de retolno.

ecuÇão de serviÇos dê transpoate de pacj.entes
nicÍpio de Mogeiro, parâ traCamento de sàúde ed

ospitais cla cidade do Recife, em viagens de ida
1ta, com velculo com capacidade de 05 passâgêi.ros,
perfeitas condições de funcionamento e equip

0i

I

5

ocaÇâo de velculos para transporte de Pacientes
clpio de tíogeiro, para tratâmênto de saúde

ospitais da cidade de Câmpina Grande, de segunda

õi
I

I

I
sexta feira, em viagens de ida e volta com velcul
om capacidâde de 16 a 30 passageiros em Perfeita
ondições de funcionamento e equipado com todos
quipamentos de sequrançâ obrigatórios Por 1ei,

fazendo um percurso de 120 km, sendo 60 de j.da e 6

-.,]

retorno

viàgem 11

lpo passej.o com câpacidade de 05 passageiros,
fazendo un peacurso de 16 lol, ida e vofta, sendo

em via de asfalto e 15 krn etn viâ lurâI nã

ços de transporte de pacientes
tio Àssêntamento Nova vida, para atendímen
dico na Unidade Mista ltaria HermÍniâ da Sifvel
Policllnica Isabel Henriques Ferreira, en velcuf

ipo passeio com cêpacidade de O5 passágeiros,

cução de servi
vinentada,



i

lLoca

!,rni
Fo"P
lsext
icom
lcona

Ção de velculos para transpoEte de pacientes
clpio de Mogeiro, para tratamento de saúde
itais da cidade de João Pessoa, de segunda
a feila, em viagens de ida e volta com veÍcu
capacidâde de l2 a 16 passageirog, em perfeit
iÇões de funcionamento e equlpado com todos

equipômentos dê gegu!ança obrigatórios por Iei,
fazendo um percurso de 210km, sendo 105k de ida
L05k de retolno.

Viagen 11

2

20

1
a I

e

0
d
os

30 êcução de serviços de transporte de pacientes viagem
&íunj.cÍpio de Hogeiro, pa-ra tratarnento de saúde
hospital da cidâde de Itabaiana, en viagens de i
ie vo1ta, com velculo com capacldade de
Fassageiros, em perfeitas condiÇões
lfunciona[ento e equipado com toalos os equipament
]de segurança ob!i.gatólios por 1ei, fazencto

31
p9r99l!o de s0kn, sen9,o_.ls-Il-ji9a_e,_2 

9 kÍ,
jExecução dê serviços de transporte da

de retorno.
Equipe d viagem

Atenção Básica da Secretaria de Saúde para o PS

88

2 oi-
i
i

lcapacidâcle de 05 passageiros, fazendo un percurs
ldê 28km, ida e volta, sendo l4km em via de asfâ]t
ie 141« en via au!âl não pavimentada.
iExecução de seEviços de transporte da Equipe
lÀtenção Básj,ca en ulrÉ extensão de percurso, iai

PSF VII do Sltio Cabra] pala o Posto Âncorâ

:VII, no Sltio Câbaal, em velcul.o tio passeio c

tio Benta Horâ, em velculo tipo passeio c

ltio Granjeiro, em velculo tipo passelo c

vÍagen

33

35

apacj,dade de 05 passageiros, fazendo um percurs
e 20 I«l, ida e voIta, en via em via nâo pâvinentada
xecuÇão de serviços de traDsporte da Equipê d
tenÇão Básica ern uJoa extensão de percurso, sâind
o PSF VII do SÍtio Cabral para o Posto Âncora n

viagem

ltio Gaspar, em veÍculo tipo passeio com capacid
e 05 passageiros, fazendo um percurso de 12 km, id
volta, em via em via não vimentada.
ecuÇão de serviÇos de trânsporte da Equipe d viàgem

tenção Básica erE u.úa extensâo do percurso, salnd
o PSF VII do Sltto Cabral para o PosEo Âacora n

i 34 20

d viagem 80

:lviãeí*- -- - 2nf
:l

2 0j

I

apacidade de 05 passegeiros, fezendo rün percurs
e 20 kn, ida e vol,ta, em via en via não pavimentâda

pacidade de 05 passageiros, fazendo um percuEs
10 km, ida e voLta, em via de asfalto.

l
i

36

31

40

c
rs

e 18 lgl, ida e volta em via de âsfafeo.
ecuÇâo de serviços de transpolte dá Equipe d

tenÇão Básica em uma extensâo de percurso, sàin
Posto Âncora no Distrito Gameleira para o Post

iÂncora no sltio Pintado, en velculo tipo passeio c

o Sltio Àcârá, em veÍculo tj.po passeio c

e 06 knr, ida e voLtâ, em via de asfalto'

VALOR TOTÀL DA PROPOSTA R$

ecuÇão de selviços de transporte da Equipe d viagem
tenção Básica elr uma extensào do percurso, sain

PSF IV no Distrito GâIneleira para o Posto Âncora

I 38

pacidade de 05 passâgeiros, fàzendo un percurs
10 lcn. ida e vo1ta, em vi-a em via não Pavinentada,

ecução de serviços de transporte da EquiPe da
tenÇão Básica dâ sêcretaria de saúde pâra o PsF

Sitio Camurin, em velcuLo tipo Passeio c
pacidade de 05 pâssageiros, Íazendo um Perculs

-l

39 ecuÇão de sêrviÇos de transportê da Equipe d
tenção Básica em uma extensão do Perculso, sain

PSE v Íro Sttio camurlm pâra o Posto Âncora n
ltio Areal, em velculo tipo passeio com caPacldade

18 km, ida e volta, sendo 02 km en via de asfal
16 km em vla lural não pavi.mentada.

05 passageiros, fazendo um percurso de 10 kn, Idâ
vol-tâ, êm via êm viâ não pavimentâda.

i
I

I
I
I

l
!

i
I

ecuÇão de serviços de transporte da EquiPe d
tenção Básica da secretarla dê saúde para o PsP ÍII
o sÍtio chã de ÀÍe14, en veÍcuIo tlpo passeio c
pacidâde de 05 passâgeiros, fazêndo um perculs

8

.-,]

8v!a9en

viagen

PRÀZO - Íten 5.0:
PÀGÀMENTO - ItsEÍN 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTÀ - Item 8'0

viagem

Ços cle transporte da Equipe
tenção Básica da secretaria de saúde para o PSE

Distrito GameLeira, en velculo tj.po passeio

de se
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FOLHA O1l02

ESTàDO óÀ iÀRÀÍBÀ
PNEEEÍTURÀ MT'NICIPÀ! DE I.6GEIRO

co!írsgÃO PERMAITENTE DE LIcIrÀçÀO

ÀNEXO rI - PR.EGÃO PRESENCIÀ! N" OOO3O/2021

MODELOS DE DECLÀRÀÇÕES

REE.: PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO3O/2021
PREFEIIURA MUNICIPAI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 70, IDciso XXXIII, dâ CE

, da Lei 8.666/93.
1 Art. 27, Inciso

O proponêntê acima qualificado, sob pênas da Lêi e êm acatamento ao disposto no Àrt. ?o inciso
xXxIII da ConstituiÇão Fedelal, Lei 9.854. de 27 de outublo de 1999, declarâ não possuir em seu
quadro de pessoal, funcionários mênorês dê dêzoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nern menores de dezesaeis anos, em qualquer trabalho; podêndo existir menores de
quatorze anos na condiÇão dê aprendiz na forma da legislaÇão vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO dê supervêniência de fato impêditivo no quê diz respeito
licitaÇão.

participaçáo naa

Conforme exigência contida na Leí 8.666/93, Art, 32, §2o, o proponente acima qualificado, declara
náo haver, até a presente data, fato irnpeditivo no que diz respeito à habilitação,/participaÇão
na presente lj-cilaÇão, não sê êncontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da
obrigatoriêdade de informar ocorrências postêriorês. Rêssalta, ainda, não êstar sofreDdo
penalidade de declaraÇão de idoneidade no ânbito da administraÇão Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Eêdera1, arcando civil ê criminalmente pela presente afirmaÇão.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório,

o proponente acima qualificado declara ter conhecimento e
respêctivo instnmento convocatório ê submete!-se as condiçõês

aceitar todas as cláusulas do
nêIe estipuladas.

Local e Data,

NOME /AS S INATURÀ/CÀRGO
Representantê 1êgal do proponente.

oBSERVÃÇÀO:
ÀS DECIÁBAÇÕES DEVERÃO SER EI.ABORÀDÀS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUÃNDO EOR O CASO.

--'



EOLHA 02 / 02
REF.: PREGÁO PRESENCIÀ! NO OOO3O/2021
PREFETTUBÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 DECLÀRÀÇÃO de elaboraÇão independente de proposta.

(identificação conpleta do rêprêsenlante do Licitante), como representante devidamente
constituido de (identiflcaÇáo completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do P.egão Prêsência1 no
00030/2027, declara, sob as penas da lei, em especial o at.t. 299 do Código Penal Brasileiro,
que :

a) a proposta ap.resentada para participar do Pregão Prêsencial Íto 00030/202f foi elaboradâ de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recêbido dê qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial no 00030/2027t por qualquêr meio ou por qualquer pessoai

b) a intenÇão de apresentar a proposta êlaborada para participar do Pregão Presência1 nÔ

00030/202L não foi j.nforÍnada, discutida ou recebida dê qualquêr outro participantê potencial ou
de fato do Plegão Presencial n" 00030,/2021, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

c) quê não tentou, por qualquêr mêio ou po! qualque! pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participaote potencial ou de fato do Pregáo Presencial D" 00030/2027 quanto a palticipar
ou não da rêfêrida licitaÇáo;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 00030/2021
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamêntê, comunicado ou discutido com qualque!
outro participance potencial ou dê fato do Pregão Presenciat n' 00030/2021 antes da adjudicação
do objeto da rêferida licitaÇão;

e) que o contêúdo da proposta apresentada para palticipaÇáo do Plegão Presencial ^" OOO30/2021
não foi, no todo ou ern parte, dirêta ou indiletamêntê, discutido ou recebido de qualguer
integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro anEes da abertura oficial das propostas; e

f) que êstá plenamente ciênte do teo! e da extênsão desta declaraÇão ê quê detém plenos poderês
e inforÍnaÇóes para firná-Ia.

Locaf e Data,

NOME /AS S INÀT IRÀ/ CARGO

Representante legal do proponente

oBSERVÀÇÃO:
AS DECLABAÇÕES DEVERÁO SER EIÀBORADÀS EM PAPEI, TIMBRÀDO DO LÍCITANTE, QUÀNDO EOR O CÀSO.



ESIÂDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREr.lIlt'B,À I'Í'NICIPà! DE IOGEIRO
co'ÍIggÃo PEnrGNErrfE DE LrcrrÀçÀo

ÀNEXO III - PRECãO PRESENC!ÀI N" OOO3O,/2021

MODELOS DA DECIÀRÀÇÂO DE REGULARIDADE - HÀBILITAÇÂO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N' OOO3O/2021
PREFEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1,0 - DECLARAÇÃO DE REGULÀRIDÃDE para habilitaÇão previsto no A!t. 40, Inciso VII, da Lej.
70 .520/02.

o proponente acima qualificado, declara, en conformidade com o disposto no Àrt. 4o, Inciso vII,
da Lei 10.520102, gue está apto a cumprir plenarente todos os lequisitoa de habilitaÇão exigidos
no respêctivo instrunento conwocatório que lege o celtamê acima indicado'

Local ê Data,

NOI.ÍE /AS S INAT U RA / CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARÀÇÃO DEVERÁ SER ELABORÀDA EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, OUANDO EOR O CASÔ

J



ESTÀDO DÀ
PREEEITORÀ MT'NICIPÂIJ DB I{OGEIRO

coMrssÀo P!!!'n}l!Nlt DE LrCrrÀÇÃO

ÀNEXO r\, - pBgCiO pREgENCtà! N" OOO3o/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÃO PBESENCTÀ! N" OOO3o/2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' PP OOO3O/2021

CONIRÀIO lto: ....,/...-CPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITUBÀ
MOGEIRO E PAAÃ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME

MUNICIPAL DE

DISCR]MINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FOR}'À ÀBÀIXO:

Pelo presente instnürênto de contlato, de um lado Prefeitura Munj.cipal de Mogeiro - Av.
Presidente .roão Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - pB, cNpJ n" 08.866.501/0001-67, neste ato
rePlesentada pelo Prefeito Àntonio .Iosé Ferreira, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e
doniciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Area Rural - Mogêiro - pB, Cpf no 840.199.6{4-91,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTÀNrE. e do outro lado

. , ,, CNPJ no . . . ... . . ., neste ato representado
po! . ... residente e doniciliado !lô .... r

CPF no . , Calteira de Identidade Iro , . , .,
as partes contlatantês assinar o presente contlato,
seguintes:

doravante simplesnente CONTRÀTÀDO, decidj.ram
o qual se regerá pelas c1áusulas e condições

CIÀU!'ULÀ PRDdE IR,À - DOg FI'IiIDÀIíENTOS :
Este contrato decorre da licitaÇão modaLidade Pregão Presencial n" 00030/2021, procesgada nog
termos da Lei Fedela1 no 10.520, de 17 dê Julho de 2002 e subsidiariamêntê a Lei Federal n'
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Complementar io L23, dê 14 de Dezeíibro de 2006; Decrêto
Municipal n' 016, de 10 de NoveÍnbro de 2006; e legislaÇão pertinenLe, consi.deradas as alteraçôeg
posteriores das referidas normas.

cúusu.À aEqrNDÀ - Do oBirErg:
O presente contrato tem por objeto: CONTRÀTÂÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÀNSPORTE DE PACIENTES PARÀ
TRÀIÀMENTO DE SÀÚDE NÀ POLICLÍNICÀ DÀ CIDADE DE MOGEIRO E EM HOSPITÀIS DÀS CIDÀDES DE: ]TABAIANA,
JoÃo PEssoA, CAMPINA GRÀNDE, RECIFE E TBÀNSPoRTE DAs EQUIPES DA ATENÇÃo BÁsIcA.
VeÍculo tipoi Placas: ......
Itinerário:

O serviÇo deverá ser exêcutado ligorosamente de acordo com as condições explessas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaÇões técnicas correspondentes, processo de
Iicitação modalidadê Pregão Presencial no
esses que fj.cam fazendo partes intêgrantês
sob o regime de tarefa.

e instruÇões do Conblatante, do
contrato, independente de trans

cúuguÍ.À TERCETRÀ - Do \rAroR E pREços:
O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R$ ... (...)

ctÁt suÍ.À QrrÀRrÀ - Do REÀ\rusrÀDáENro EM sENEtDo EsTRrrO:
No caso de atraso ou não divulgaÇão do Índice de reajustahento, o Contlatante pagará ao Contratado
a importância calculada pela ú1tima variação conhecida, Iiquidando a difêrença corrêspondente
tão logo seja dlvulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obliqado a apresentar memória de
cáIculo referente ao reajustamento dê preços do valor renanescente, sempre que este ocorle!.
Nas aferiÇõês finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriâmente, o dêfinitivo.
Caso o lndice estabelecido para rêajustamento venha a ser extinto ou de gualguer forma não possa
nais ser utilizado, será adotado, em substituiçáo, o que vie! a ser detêrminado pela legislaÇão
entáo em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo Índice
oficial, pala leajustamento do pleÇo do valor remanescente, por rrlêio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser lealizado por apostilamento.
Os preços conEratados são fixos e irreâjustáveis no plazo de um ano.
Dentro do prazo dê vj-gência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preÇos podêrão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na nesma proporção da variaÇâo verificada no IPCA-
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva ploposta, exclusivahente
para as obrigaÇóes iniciadas e concluídas aPós a ocorréncia da anualidade.
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Nos leajustes subsequentês ao primeiro, o
efeitos financeiros do úItino leajuste,

interlegno minimo de um ano será contado a partir dos

ctÁrJgur.À eurNtÀ - DÀ DoEÀçÃo I

As despesas colrêrão po! conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogeiro: LEr tíuNrcrpAr 340/2021 02.04o sEc l.tuurcrpar. DE sÀuDE
02.040.1'0.122.0004.2920 MÀNUTENÇÃo DÀs ATrvrDÀDEs DA SECRETARTA DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 oo1
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA WR]D]CA 02040.10.301.101.2.2014 MANUT DAS ATIV ÀTENCÀO BAS]CA À
SÀUDE - PAB FIXO 02040.10.301.1012.2035 MÀNUT. DAS ÀTIV]DADES DO PROGRÀMA SÀUDE DA FÀMIIJIA
3.3.90.39.00.00 214 ourRos SERV. DE TERC. PESSOA ,fURrDrCA 02040.10.301.2007.2042 MÀNUT DAS
ATIVIDÀDES DO EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 211 OU?ROS SERV. DE IERC. PESSOÀ .JURIDICÀ
02040.10.302.1013.2946 TETO À,1UNrC MEDIA E ALTA COMP. A-r'.rB HOSP - MAC 3.3.90.39.00.00 214 ourRos
SERV. DE TERC. PESSOA ,JURIDICA.

ctÁt gul.À sExrÀ - Do PÀcAt{ENto:
O pagamênEo será efetuado mediante plocesso regular
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: para
do perlodo de adimplêmento.

ê em observância às normas e procêdiÍnentos
ocorre! no prazo de trinta dias, contados

cránsut.À gÉru'tÀ - Dos pRÀzos s ol vrdwcrl:
Os prazos máximos de início de etapas dê execuÇão e de conclusão do objeto ora contratado, que
admitem prollogaÇão nas condiÇÕes e hipótesês previstas no Àrt. 57, s 10, da Lei 8,666193, estáo
abaixo indicados e sêrâo considerados da assinatura do Contrato:
a - Inlcio: Imediato;
b - Conclusão: 163 (cento e sessenta e três) dias.
A vigência do p.re§ente contlato será determinada: âté o final do exercÍcio financeiro d,e 2027,
considerada da data de sua assinaturâ; podendo ser prorrogada nos teflnos do Art. 57, da Lei
8.666/93.

crÁt gur.À orrÀvÀ - DÀa oBRtcÀçóEg Do coNTn,arÀtfllE:
a - Efetuar o pagamento reLativo a execuÇão do serviÇo efetivahente realizado, de acordo con as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporciona! ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇão do serviço
contratado i
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irrêgularidade encontlada quanto à qualidade do
serviÇo, exercendo a mais ahpLa e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contlatuais e legais;
d - Informar o Contratâdo da necessidade de manutenÇão e/ou reparo corrêtivo do veÍculo,
observadaa as normas do respectivo fabricante constantes do nanual de nanutênÇão correspondente,
o qual não deverá sêr utilizado caso haja irregularidade;
e - Designar representanteg con atribuiÇôes de Gestor e Eiscal degte contrato, nos termos da
norna vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de informaÇões pêrtinentes a
essas atribuições.

cráusuLÀ NolrÀ - DÀs oBRrcÀÇõEs Do coNTRÀrÀDo:
a - Executar devida$ente o serviÇo descrito nâ C1áusula correspondente do plesente contrato,
dentro dos nelhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objêto contratual, com obselvância aos plazos estipu.Iados;
b - Responsabili zar-se por todos os ônus e obrigaÇões concelnentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem cono por todas as despesas e conpromissos assunidos, a quaLquer
Eltufo, perante seus fornecêdores ou têrcêiros em razão da execuçáo do objeto contrata
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando dâ execuÇão do c bra to,
que o lepresente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir ê facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os info
esclarêcirnentos sol ici tados;
e - Será responsáeel peLos danos causados diretamênte ao Contratante ou a terceiros, deco! nt
de sua culpa ou dolo na êxecuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabili
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgáo interessado;
f - Não ceder, transfelir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumênto, sem
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidadê com as obrlgações assumidas,
todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão êxigidas no respectivo plocesso Li-citatório,
apresentando ao Contlatante os documentos necessários, sempre que §olicitado;
h - Substituir imediatamente o veícuIo por outro equiva.lente, caso não tenha condições de ser
utilizado no serviÇo;
i - Efetuar os sêrviÇos de nanutenÇão corretiva e prevent.iva do veículo, mantendo-o equipado de
acordo com as exigências do Código Nacional de T!ânsito.

crÁnguu DÉcn'Â - DÀ ÀrmRàçio E RlacrrrÃo:
Este contrato poderá ser aLterado com a dêvida justificativa, unilateral-mêntê pelo Contratante
ou por acordo entrê as partes, nos casos Previgtos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno
direito, confoíne o disposto nos Arts. '11 , 18 e 79, todos da Lêi 8.666/93'
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiÇões contrâtuais, os ac!ésciÍnos ou
supressões que se fj,zelem nos serviÇos, até o rêspêctivo linj.te fixado no Àrt. 65, § 1' da Lei



8,666/93. Nenhrun acréscimo ou supressão pode!á excede! o limite êstabelecj.do, salvo as supreaaôes
lesultantes de acordo celebrado entre os contratantes,

Ct.I{UST'I.A DÉCtt{À PRICIBÀ - DO RECEBNíE!+TO:
Executado o presente contrato e observadas as condiÇóes de adimplemento das obrigaÇôes pactuadas,
os procedimêntos ê prazos para rêceber o seu objêto pelo Contratante obedecerão, conformê o
caso, às disposj.Ções dos Arts, '13 a 76, da Lei 8,666,/93.

cIáE8uIÀ DÉcI!4 sECUt@À - DAs PENÀI.IDÀDEa:
A recusa injusta em deixa! de cumpri! as obrigações assumidas e preceit.os legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Alts. 86 e 87, da
Lei 8.666,/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero virgula cinco por cento) aplicada
soble o valo! do contrato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execuÇáo do gbjeto ola
contratado; c - mulEa de 10t (dez por cento) sobre o valoE contratado pela inexecuÇão toEal ou
parcial do contratoi d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabÍveis fundamentadas na
Leí 8.666/93 e na Lei lo.520/02.
Sê o valor da multa ou indênizaÇão devida não for rêcolhido no prazo dê 15 dias após a comunicaÇâo
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do paganento a que o
Contratado vie! a fazer jus, acrêscido dê juros moratórios de 1* (un por cento) ao nês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente,

cLÁgsUIÀ DÉcDa ÍrRcEtRÀ - DÀ co{plNgÀçÃo FrNÀNcErRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrunento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido dê alguma forma para o atraso, será adnitida a compensaçáo financeila,
devida dêsdê a data linite 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
utilizaÇáodaseguintefórmu1a:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númelode
dias entre a data prevista para o paganento 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 TX

= percentual do ÍPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze Íneses ou, na sua falta, un novo índice
adoLado pêIo Governo Federal que o gubstitua. Na hi.pótese do referido Índice eatabelecido pala
a compensaÇão financeira vênha a se! extinto ou de qualquer forna náo possa nais ser utilizado,
será adotado. em substituição, o que vier a sêr determinado pela legislaÇão então em vigor.

cr.ÁusulÀ DÉcDa 9UARIÀ - DO EORO:
Para dirimir as guesEões dêcorrentes deste contrato, as partes eLegem o Eoro da Comarca de
Itabaiana.

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado o Presente cgntrato em 02(duas) vias,
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

quaf vai

Mogeiro - PB, .

PELO CONTRÀTANTE

dede

TESTEMUNTIAS

PELO CONTRÀTADO

J




