
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRETTITUN,À MUNTCTPÀI DE MOGEIRO

coMrssÀo PERI'íÀI.rENTE DE LrcrTÀÇÀo

EDITA]. Licitação
PROCESSO ÀDt INÍSIRÀTIVO N" pp 00030/2021
lrcrraçÃo N". ooo3o/2021
MODAL]DADE I PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREçO

Órgão Realizador do Cêrtame:
PREEEITURÀ MUNICTPAL DE MOGEIRO
AV. PRESÍDBNTE JoÃo PESsoA, 4] - cENTRo - MoGEÍEo - PB.
CEPr 583?5-000 - E-nlai1: licitacaomogeirocuol. cori. br. - Te1.: (83) 32661033.

O Órgão Rêalizador do Certame acina qualificado, inscrito no CNPJ O I . I 6 6 . 5 O 1 / O 0 0 1- 6 7 , doravante
d€nouinâdo sj.!Âplesnent€ ORC, tolna público para conhecimento de quaotos possam intêressat que
fará realizar através do Pregoeiro oficial assessorado por sua Equipê de Apoio, as 0B:30 horâs
do dia 27 de Julho de 2A2l 

^o 
endereço acima indicado, ticitação na modalidade Prêgão Presencial

n' 00030,/2021, tipo menor preÇo, e sob o regime de tarefa; tudo de êcordo com este instrurôento
e em observância a Lei Federal o" 10,520, dê 17 dê Julho de 2002 e sulrsidiariamêntê a Lêi Fêderal
n'8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Complementar o' 123, dê 14 dê Dêzeílcro de 2006; Decrêto
Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; ê lê9is1aÇâo pêrtinente, consideradas as a1têrâÇõês
posterj.o!es das rêferi.das normas; conformê os critérios e procedimentos a sequir definj.dos,
objetivando obtêr a melhor proposta para: CONTRATAÇÁO DE SERVIÇOS DE TRÀNSPORTE DE PACIENrES
PÀRA TRÀTAMENTO DE SAÚDE NA POLICLÍNÍCA DA CIDÀDE DE MoGEIRo E EM i,IoSPITAIs DAs clDADEs DE:
rrABÀrÀNÀ, JoÂo pEssoÀ, cÀMprNÀ GRANDE, RECTEE E TRÂNspoRTE DÀs EeurpEs DÀ ÀTENÇÀo BÁsrcA.

1.0. DO OBJEIO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE SERVÍçOS DE TRÀNSPORTE DE PACIENTES
PARA TRATAMENTo DE sÀÚDE NA PoLICI,ÍNICA DÀ CIDADE DE MoGEIRo E BM HoSPITAIS DAs CIDADES DE:
ITÀBAIANA, JoÃo PEssoA, CA}4PINÂ GRÀNDE, RECIFE E TRÂNSPoRTE DAs EoUlPEs DA ATENÇÃo BÁsIcÀ.
1.2.Às especificaÇóês do objeto ora Iicitado. êncontram-se dêvidamente detâlhadas no
corrêspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.4 contrataÇão acima descrita, que será procêssadâ nos têrmos deste instrumento convocatório,
especificaçÕes técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade dâ devida êfetivaÇâo de serviÇo para suprir demêndâ êspêclfica -
coNTRÀTÀÇÃo DE SERVIÇoS DE TFANSPoRTD DE PACT0NTES PÀRA TRATÀMENTo DE SAÚDE NA PoLlcLÍNIcA DÀ
CIDADE DE MOGE]RO E EM HOSPÍTAIS DAS CIDADES DE: ITABÀIANÀ, ,]OÀO PESSOA, CAMPINÀ GRÀNDE, RECIEE
É TRÃNSPoRTE DAS EQUIPES DÀ ATENÇÂo aÁsrca -, considerada oportuna e imprescindÍvel. bem como
relevante nedida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de aÇÕes
continuadas para a promoção de atividades pe.tinente§, visando à mâxlmizâçâo dos recursos em
relaÇáo aos objêtivos ploglamados, observadas as dj-rêtrizes e metas definidas nas fe.ramentas
dê planejamento aprovadas.

2.o.Do LocÀr E DATÀ E DÀ rypucNÀÇÃo Do EDrÍÀJ.
2.1,Os envelopes contendo a documentaÇáo relativa à proposta de preços e a habilitaçáo para
êxecução do objeto desta licitaÇão, deverão ser entreques ao Pregoei-ro até as 08:30 horas do
dia 2l dê JuLho de 2027, íto ênderêÇo constante do preârnbulo deste insttumento. Nêstê mesmo
locaI, data e horário será realizada a sessão púb1ica para aberturê dos referidos envelopes.
2.2.InformaÇões ou êsclarecimentôs sobre êsta licitaÇáo, 6erão prestâdos nos holários normais
de expêdj-entê: das 08:00 as 12:00 horâs. E-mai1: licitacaomogeiroGuô1.com.br.
2.3,Oualquer pessoa - cidadáo ou licitante - poderá solicitar esclarêclmêntos, providências ou
impugna! o ato convocatório destê certamê, se manifestada por êscrito ê di!igida ao Prêgoêiro,
até 02 (dois) dias útêj.s antes da data fixada para recebimento das propostas'
2,4.Cêberá ao P.egoêiro, auxiliado pelos sêtores responsávêis pêla êlaboraÇão deste ato
convocatório ê seus anexos, decidir sobre a petição no plazo de até 24 (vintê ê quatro) horas.
considerado da data em que foi devidamente recebido o pedldo
2,5.A respêctiva petiÇãô sêrá aplesêntada da seguinte forma:
2 . 5. 1 . Protocotizando ô originaf, nos horários de êr.pediente
sêguinte enderêÇo: Àv. Presidente Joãa Pessoa, 47 - Centro -

J

§y3. O.DOS ELEMENTOS PÀR,A LICITÀçÀO

acima indj.cados, êxclusivame
Mogeiro - PB.

ObservaÇáo:
Cêrtâ.ú€ rêstlito à participàÇão dê Mj.croêDpreeas, Eopresas dê Pêquêno Porte e Equiparados, nos
têrmos da legis1âÇáo vigente.



3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2

Aos participantes, serão fornecidos os sequintes elêmentos:
l.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA . ESPECIFICAÇÔES;
2.ANÉXO ÍÍ - MODELOS DE DECLARÃÇÕES;
3.ANEXO III - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGULÀRIDADE _ HABILITAÇÃO;
4.ANEXO IV . MINUTA DO CONTRÃTO.
A obtenção do Edital poderá sêr feita da seguinte forma:
l.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e
2.Pêlos sltês: !v'wl,r. mogêiro, pb. gov. brl l icitacoes; www,tcê,pb.gov.br.

5. O.DO Pa.ÀZO E DOTÀçÃO
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, confoa[e suas caracterlsticas e as
necessidades do ORC, e que adnite prorrogaÇão nos casos p.evistos pê1a Lêi 8.666/93, está abaixo
indicado ê se!á considerado a partir da assinatura do Contratoi

Ín1cio: Ímediatô;
Conclusão: 163 (cento e sessenta e três) dias.

5,2.O serviço será exêcutado de acordo com as êspecificaÇões definidas no correspondente Têrmo
de Referência1, anexo a este instrumento,
5.3.O prâzo dê vigência do correspondente contiato se!á determinado: até o finaf do exerclcio
financeiro de 202L, considerado da data de sua assi.natuxai podendo ser plorrogado nos terlnos do
Art. 57, da Lêi 8.666,/93.
5.4,4s despesas decorrêntes do objeto deste cêrtame, corrêrão por conta da seguinte dotação:
Recursos Próprios do Municipio dê l,logeiro: LEI MUNICIPAÍ, 34A/2A27 02.040 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
02.a4a.10.122-0004.292A MANUTENÇÃO DAS ATIVTDADES DA SECRETABIA DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 001
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA WRIDICÀ 02040.10.301.10]-2.2014 MÀNUT DÀS ATIV ATENCAO BASICA À
SAUDE - PÀB TIXO 02040.10.301.1012.2035 MÀNUT. DAS ATIVIDADÉS DO PROGRÀ}4A SAUDE DÀ EAMILIÀ
3.3.90.39.00.00 214 oUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 02040.10.301.2007.2042 MÀNUT DÀS
ATIVÍDADES DO TUNDO MUNICIPAL DE SAUDÉ 3.3.90.39.00.00 211 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA .]UR]DICA
02040.10.302.1013.2946 TETO MUNrC MEDrA E ALTÃ COMP. AMB HOSP - MAC 3.3.90.39.00.00 214 oUTROS
SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICÀ.

6. O.DÀS COTTDIÇôE§ DE PÀRTICTPAÇÃO
6.1.Os proponentes que dêsêjarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando. respectivarnente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devj.daÍnente
idêntificados, acompanhados da rêspêctiva dêcl-aração dê cumprimento dos requisitos de
habi-litaÇáo, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.4 participaÇáo neste certame é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados, nos têrmos da l-êqisLação vigente.
6,3,Nâo poderáo partlcipar os interêssados que se encontrerA sob o regime faIlmêntar, empresas
estrangeiras quê não funcionen no pals, nem aquêlês quê tenham sido declarados inidôneos para
ficitar ou contratar com a Àdministração Pública ou que estejam cumprindo a sânção de suspensào
do direito de licitar e contratar com o oRc.
6.4.0s licitantes que desejarem ênviar seus envelopes Proposta dê Prêços ê DocumêntaÇão via
postal - com Aviso dê Recebimento AR -, devêrão rêmetê-Ios em tempo hábi1 ao endêlêÇo constante
do preânbulo deste j-nstrumento, aos cuidados do Pregoei!o - Flaviano Clêbson Àraújo, Não sendo
rigo!osamente observadas as exigências deste itêm, os rêspêctivos ênvelopes não serãô acêitos e

o lici.tante, portânto, desconsiderado pâra êfêito de participaÇáo no cêrtame.
6.5.Quando obsêrvada a ocorrência da entreqa apenas dos ênvelopes junto ao Pregoêiro, sem a

permanência de representantê crêdenciado na rêspêctiva sessáo púb1icâ, fica!á subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada á participâçào êm consórcio.

iI.O.DO SUPORTE IúGÀI]
4 . 1 , Esta licitaÇão reger-se-á pela Lej. Federal n" 10. 520, de 17 de Julho de 2002 e
subs idiariêmente a Lei Federal no 8,666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complenentar nô 123, de 14
de DezêÍüro de 2006; Dêcreto Municipal n' 016, dê 10 de Novenbro de 2006; e lêgislaçâo pertinente,
consideradas as alterações posteriores das refêridas nornas; quê ficam fazêndo partes integrantes
deste instiumento, independente de transcriÇão.

?.0.DÀ REPRESENIÀÇÃO E DO CREDENCTA!.{ENTO
7.1.O Ij-citante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando fo! o caso,
através de um replesentante, com os documentos que o credênciam a participar destê procedlmento
licitatório, inclusive com poderes para folmulaÇão dê ofertas e lances vêrbais. Cada licitantê
credenciatá apenas um rêpresentante que será o único admitido a lntervi! nas fa6es do certame
nâ forma previstâ nestê instrumento, podendo ser substituido posteriormentê por outro devidêmentê
credenciado.
'7.2.PaEa o crêdenciamento deverão sel âplêsentados os §eguintes documentos:
? . 2 . 1 . Tratando-se do representante legali o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando fo! o caso, dêvidamente rêgistrêdo no órgão competêntê, no qual estejam êxpressos seus
poderes para exercer di!eitos e assumir obrigaÇões em decorrência de tal investidLlra;
'7,2.2..Iralanda-sê de procurado!: a procuraÇão por instrumento púbIico ou paaticulàr da.\quaI
constem os oecessários poderes para formular vêlbalmente lances, negociar preços, tiYÍnar
dêc1araÇóes, desistir ou apresêntar as razõês de recurso e praticar todos os demais\ {tos
pêrtinentes ao certamê; acompanhada do colrespondente instrumento de constituiÇâo da êm*ê\ai
quando for o caso, que comprove os podêres do mêadante para a olrtolga. Na hipótese ae procu\a{àd
seja particufar d.v€rá aer r.conhecidâ r fireâ êu caltório do reapêctivo signêtário. XÜ



7.2.3.o representante legaf e o pxocurador deveráo identifica!-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos devetáo ser êntregues ao Pregoeiro - antes do inlcio da sêssáo pública -
em original, por qualquen plocesso de cópia autênticada por caltório competente, pelo prêgoeiro
ou menülo da Equipe de Apoio.
?.4.4 não apresêntâção ou ainda a iocolreção insanável de qualquer dos documeotos dê
credenciamento i.npedirá â participaçâo ativa do rêpresentante do licitantê no presente certarne,
Esta ocorrência não ioêbi.Iitará srmariamente o concorrente, apenas perderá o dirêito a
manifestar-se nas corre§pondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o pregoeiro receberá
regularmente do referido coDcorrente seus envelopes, declalaÇôes e outros elementos necessálios
à participaÇâo no certame, desde que apresentados na foúnê definidâ neste insttur-nento,
?.5.No momento de abêrtula da sessão pública, Çada licitante, por iotermédio do seu rêpresentante
devi"damentê crêdênciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envêIopês, a sêguinte
documentação:
7 , 5. 1 . DeclaraÇáo dê EfaboraÇão fndepêndente de proposta - AÍlexo II.
7 . 5. 2 . Dêclaração dando ciência de que cr.mpre p1ênaÍlente os requisitos de habilitaçâo, conforne
modelo - Ànexo III; e
7 . 5. 3 . ComprovaÇão de que o licitante se enquadra nos tetmos do Art. 3. da Lei 123106, sendo
considerado rnicroêmprêsa ou empresa de pequeno po!tê ê tecebendo, portanto, tratamênto
diferenciado e sj-nplifj-cando na forma definida pela tegislaÇáo vj-gentê, Ta.L comprovaÇão podexá
ser feita através da apresentaÇão de qualquêr um dos seguintes documentos, a cri.tério do
Iicitantêi a) dêcIaração expressa formalmente assinadê por profissional- da área contábi1,
devidamente habj-litado; b) certidão simplificada erdltida pela junta cornercial- da sêde do
licitantê ou êquivalente, na forma da legislaÇão pertinêntê. À ausência da rêfêrida declaração
ou certidão sirnplificâda impedirá a partlcipaçâo do 1i-citante no pÍêsênte ce!tane.
?.5.3.1.O Pregoeiro poderá promover di.l"igência, na forrna do Art. 43, s 3., da Lei 8,666/93,
destinada a esclarecer se o licitantê é, de fato e de direito, considerado microempresa ou
emprêsa dê pêquêno porte.
7.6.ouando os envelopes Proposta de Prêços ê DocumeBtaÇáo forem enviados via postal/ a
documentaçáo relacionada nos itens '7.5.1t '7,5.2 e 7,5.3 devêrá se! apresêntada dêntro do envelope
Proposta de PreÇos,

.DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

.A proposta devêrá ser aprêsêntada ên 01(uma) via, dentro dê envêfopê lâcrado, contendo as
8.0
8.1
sêguintes indicaÇões no anverso:

B.11,Será desclassificada a proposta que deixa! de ateoder as disposiÇóês deste instrumeô

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
PROPOSTÀ DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAT N.. 00030/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deve.á cooter os seguiDtes elernentos:

8.2.Proposta êfaboiada êm consonância com as espêcificêçôês constantês deste instnrmento e seus
elementos - Ànexo I -, en papel tinbrado da empresa, quando fo! o caso, assinada por seu
representante 1egal, contendo no correspondente item cotadoi discriminação e outras
caracterÍsticas sê nêcessário, quantidade e valores unitário e total expressos àn algarisÍlos.
8.3.Será cotado un único preÇo para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decimais, Indicação
êm contrário êstá sujeita a correÇào observando-se os seguintes critérios:
8,3.1.Fa1ta de dÍgitos: serão acrescidos zêlos;
8.3,2.Excesso de diqitos: sendo o primeiro dlgito êxcedente menor quê 5, todo o êxcesso sêrá
suprihido, caso contrário havêrá o arrêdondamento do díglto anterj.or para mais e os dêrnais itens
êxcêdentês suprimidos.
8.4..A Proposta deverá ser redigida em llngua portuguesa e ern noeda nacional, eLaborada com
clareza, sem âlternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhâs lubricadas ê a úftima
datada e assinada pelo responsável, con indicaÇão: do valor total da proposta em al-garisnos,
dos prazos dê entrega ou execuÇáo, das condiçõês de pagamento, da sua validade que não poderá
sêr j-nferÍor a 60 dias, ê outras informaÇôes e obselvações pertinentes que o licitântê julgar
necessá!ias.
8.5.Existindo discrepância entre o prêÇo unitár.io e o valor total, resultado dâ multipf.icâçào
do preço unitárlo pêIa quantidade, o preÇo unitário prevâIêcerá.
B,6.Eica estabelecido quê havendo diverqência de preços unitários para um mesmo produto ou
sêrvlço, prevalecerá o dê nenol valor.
8.7.No caso de alteração necessária da proposta fêita pelo Plegoeiro e sua Equipe de Apo.ior
decorreote exclusivamêntê dê j.ncorreÇões na unidade de mêdida utilizada, obsêrvada a dêvida
proporcionalidade, bem como na multiplicação ê/ou soma de va1ôres, prevalêcerá o valor colrigido.
8.8.À não indicaçáo na proposta dos prazos de entrega ou execuçáo, dâs condiçõês dê pagamento
ou de sua validadê, ficará subentendido quê o licj-tante acêitou integra.Imente as disposiÇões do
ato convocatório e, portanto, seráo consideradas as dêtêrminaÇões nele contj-das para as rêferidas
êxigências não sendo suficiênte motivo para a de§classificaçâo da proposta.
8,9.É facultado ao licitante, apresentar â proposta no próprio modefo fornêcido pê1o ORC,
que estej a devldamentê pr:eenchido.
8.10.Nas licitaçôes para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos pr
ofêrtados. A eventual faLta da refe!ida indicaÇáo não dêsclassificará o li.citante.

. dêsdê
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8.12, Eica facultado
PENDR]VE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃo PRESENCIA], NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELôPE DOCUMENTAÇÁO dêverá conter

ao licitante a apresêntâÇão da proposta tam!ém em mídia, ou seja, em CD ou

9.0
9.1

9.2
9.2

.DÀ IIÀAIÍJI TÀçÃO

'os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser ap.esentados ern O1 (uma)
via, dentro de envel-ope lacrado, contendo as seguintes indicaÇôes no anverso:

00030 /2a21

1

licit
9.2.3

. PESSOA JURÍ DICÀ I

.Prova de inscrj"çáo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldicâ - CNp.r,

.Prova de inscriÇáo no cadastro de contribuintes estadual ou municipaL, !elativo à sede do
ante.
.Ãto constitutivo, êstatuto ou contrato social en vj.gor, devidamente registiado, em se

tratando de sociedades comerciais, ê, no caso de sociêdadês por aÇões, acompanhado de documentos
de e.lêiÇão de seus adninistradores. Inscriçáo do ato constitutlvo, no caso de sociedades civis,
acompanhada dê prova de diretoria em exêrclcio. Decreto de autorizâção, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionameoto no Pals, e ato de registro ou autorizaÇão para
funcionamênto expedido pelo órgão compêtente, quando a atividadê assim o exigir. Rêgistro
comercial, no câso de empresa individual. Estas exiqências não se aplicam ao licitante que,
quando da etapa de credenciamento no celtame, já tenha apresentado de forma regular nos ternos
do presênte instrumento convocatório, a refêrida documentaÇáo solicitada nêste subj-tem.
9.2.4.BalanÇo patrimonial e dêmonstraÇÕes contábels do ú1timo êxêrclcio social, já exiglveis e
apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bem como apresêntaçáo dos competentês termos de abertura e encêrramento,
assinados por profisaional habilitado e dêvidêmente registlados na junta comercial competente,
vedada a sua substituiÇâo por balancetes ou balanÇos provisórios. Txatando-se dê emprêsa
constj-tuida há menos de um ano, ou aquefa quê ainda nâo tenha realj-zâdo o fechainênto do seu
prineiro ano de existência no prazo 1ega1, podêrá apresentar o Ba1aÇo de Abertura assinado por
profissiona] habilitado e devidamente registrado na junta comerciaf conpetente.
9.2.5.Rêgularidadê para com a Eazênda Eêderal - Certidáo Negativa de Débitos RêIâtivos aos
Tri.butos Federais e à Divida Ativa da Uniáo.
9.2.6,Cêrtidões negativas das Fâzendas Estadual e Municipal da sede do licitantê, ôu outro
equiva-LenEe, nô forma da lei.
9 .2 . 7 . ComprovaÇâo de regularidade r:elat.iva ao Fundo de Garaotia por Tempo de Serviço - FGTS,
apresentando o rêspectivo Certifi"cado de Regularidade fornecida pel-a Caixa Econômica Eederal.
9.2,8.Prova de inexistência dê débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabal-ho, mediante a
aprêsentaÇáo de Certidão Negativa de Débitos Tlabalhistas CNDT, nos temos do Tltu1o VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'5.452, de 1'de maio de 1943.
9. 2 . 9. DeclaraÇão do licitante: de cumprimênto do disposto no Àrt. 7o, Inciso xxxIII, da
Constituição Eederaf - Att.2'l , Inciso V, da Lei 8.666l93i dê superveniência de fato impeditivo
no que diz respêito à participaÇão na licitaÇão; e de aubmetê!-sê a todas as cláusulas e
condiÇões do presente instrunento convocatório, conforme nodelo Ànexo II.
9.2,10,Certidão negativa dê fàlência ou concordata êxpedida pêl.o distribuidor da sede do
llcitantê, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista parâ abertura das propostas.
9 . 2 , 11 , CornprovaÇâo dê capacidade de desempenho antelior satisfatólio, de atividade igual ou
assêmelhada ao objeto da licitaÇão, fêita através de atestado folnecido por pessoa juxídica de
direito púbIico ou privado,
9.2.L2.Alvatá de localizâçâo ê funcj-onamento ê/ou declaraÇáo da Prefeitura do local da sêde da
Eirmâ, informando que a mesmâ funciona no êndêrêÇo mêncionado nos documentos.

9.3.Os documentos de Habilitação deverão sêr organizados na ordêm dêsclitâ nestê instnmêoto,
plecedidos por um indice colrespondente, podêndo ser apresentados em orlginal-, por qualquer
procêsso de cópia autenticada por cartório competente. pelo P]:êgoêiro ou mêmbro da Equipe de
Apoio ou publicaçáo em órgâo da imprensa oficial, quando for o caso, Estando perfeitamentê
Iêg1vêis, sem conter borrôesr rasuras, êmendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, ê

eDcerlados em envefope dêvidameote lacrado e indêvassáve1. Por ser apenas rrlna formalidade guê
visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido indicê não inabilitará o ficitante,
9.4,4 falta de qualquer docuaento exigido, o seu vencimento, a ausêncià das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autênticaÇáo pelo Pregoeiro ou mêmbro da Equipe de Apoj-o
ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentaçâo de documentos de habilitaÇão fora
do envelope êspecifico. tolnará o respectivo licitantê inabilltado. ouando o docr.rmento for

os seguintes elementos

legalidadê sêrá comprovada nos ênderêços eletrônicos correspon
crité.io do Prêgoei!o, a documentaÇão cadastral dê fornêcedor, co 5 ant e
a comprovaÇáo da autenticidade de elêmêntos apresentados pelo 1 1Cf I

obtido via Intêrnêt sua
Podêrá ser utilizâdâ, a
dos alquivos do oRc, par
quando for o caso.

ntes.

10. O -DO CRITÉRÍO PÀRÀ JI'ÚGà}IENTO
10.1.Na seleÇão iniciêL das propostas para .identificação de quals irâo passar
verbais e na classificaÇão fj.na1, obsêlvadas as exigências ê procedimentos

a fase de Iancês
definidos nestê



instrumento convocató!io, será considerado
correspondente item.
10,2.Havendo igualdade de vafo!ês entre duas
disposto no Àrt. 3o, § 2.. fnciso Íf, da Lei
fancês verbais, sê fará atrâvés dê sorteio.

o critério dê menor pteço apresentâdo para o

ou na-ia propostas escritas, e após obedecido o
8.666/93, a classif.icação inicial para a fasê dê

11.0.DÀ ORDEM DOS TRÀBAIIIOS
11.1.Para o recebimento dos ênvelopês e início dos trâbalhos será obsêtvada uma tolerância dê15 (quj-nze) minutos após o horário fixado. EnÇerrado o prazo para lecebimeoto dos envelopes.
nenhum outro será aceito,
11.2.Declarada aberta à sessáo púb1ica pelo Pregoej-ro, será êfêtuado o devido credênciâmento
dos interessados. Somentê particj-pará ativamente da reunião um representante de cada Iicitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar,
11.3.O não êomparêcimento do rep!êsentantê dê qualquêr dôs Licitantes nâo imped.irá a efetivação
da r:eunião, sendo que, a simples participação nêste certame ünplica na totat aceitaÇão de todas
as condiÇõês êstabelecidas nêste Ínstrumento Convocatório e seus anêxos.
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a aprêsentaÇão dê documêntaçáo ê/ou
substituiÇão dos ênveLopes ou de qualquêr elemento êxigido e não apresentado na rêunião destinêda
âo recêbj-mênto das propostas de prêÇos.
11.5'O Pregoeiro receberá de cada representante os ênvêIopes Proposta de prêÇos e DocumentaÇáo
e a dêclaraÇão, sêparada de qualquêr dos envêlopes, dando ciência de que cumpre pleoamentê os
requisitos de habilitaÇão.
11'6.Posteriormente abrj-rá os envê1opes Plopostas de Preços, rubricará o sêu conteúdo juntamente
com a sua Equipe de Apoio, conferiDdo-as quanto à validade e crmprj.mênto das êxigências
constantes no instnmento coDvocatôrio e solicitará dos licitantês que examinem a documentaÇão
neles contidas.
1l-. ?. Prossêguindo os trabalhos, o Pregoeiro anâlisará os docrrnêntos e as obsêrvações porventura
fotuuladas pelos ficitantes, dando-Ihês ciênci-a, em seguida, da cfassificaÇão inicial, indicando
a propostâ de nenor preÇo ê aquelas em vaforês sucessivos e superiores êm até dez por cento,
rêlativameote à dê mênor valor, para cadâ item cotado. Entletanto, se assim julgar nêcessárj-o,
poderá dj-vulgar o resultado numa nova reunião,
11.8'Nâo havendo para cada itêm licitado pê1o menos três propostas nas condiÇões acima definidas,
serão classificadas as melhores propostas subsequentês, até o máx.imo dê três, quaisquêr que
sejam os preÇos oferecidos.
11.9.Em sêguida, se!á dado inicio à etapa de apresentaÇão de lances vêrbais pel"os reprêsentantes
dos licitantês inicialmente classificados, quê deverão ser formulados de forma sucêssiva, em
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. Serão reafizadas
tantas rodadas de lancês verbais quantas se fizerem necessárias. Esta êtapa poderá ser
inte!lompidâ, marcando-se uma nova sessão pública para cootinuldade dos trêbal"hos, a critério
do Pregoej-ro.
11.10.Não seráo aceitos lances com valorês irrisórios. incompativeis com o valor orçado, ê
deverão ser êfetuâdos em unidade monetária nacional. À dêsi.stência em apresentâr lance verbal,
quando convidado pê1o Pregoeilo, j.nplicará na excfusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o corrêspondentê item cotado e na nanutenÇão do ú1timo prêÇo apresentado, para
êfeito de classificaÇão final das propostas.
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro exarninará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e val-or, decidindo motivadamente a
rêspeito.
11.12,Sêndo acêitável a proposta dê mênor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentâção
de habilitaÇáo somente do licitante que a tivêr formulado, para confirmaçáô dâs suas condições
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no lnstrumento
convocatório, o licitante será dêclarado vencedor. sendo-lhe adjudicado o rêspêctivo item,
objeto deste certamê, após o transcurso da compêtente fase recursal. quando fo! o caso,
11.13.Se a oferta náo fo! aceitáve1 ou se o licitante não atender as exiqência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofêrtas subsequentês, na ordem dê classificaÇão. ve!ificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitaÇão do proponente, e assiro sucessivamente, até a apuraÇão
de ulna proposta que atendâ as disposiÇõês do instnmento convocatório,
11,14.Da aeuoião lavrâ!-se-á Àta circunstaociada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, êo fina1, será assinada pelo Preqoeiro, sua Equipe de Àpgio e licitantes prêsentes,
11.15,Em dêcorrência da Lei Complenenta! 123l06, a coroprovaÇão de xegularidade fiscal ê
trabafhista das microempresas e empresas de pêqueno porte someôte será exigida para efeito de
assj-natura do contrato, observando-se o seguintê procêdimento:
11.15.1.Às microêmplesas e êopresas de pegueno porte, por ocasião da participaÇâo nestâ
licitação, deverão apresentar toda a docuinentaçâo exigida para comprovação de reguLa!idade
fiscat e trabalhista, dentre os docunentos ênunerados nestê instrumento para efêito de
Habilj-taÇão e integrantes do ênvelope Documentação, mesmo que êsta âpresentê êlguma rêstriÇáo;
11,15.2.Havendo alguna restriÇão na comprovaÇão da regularidadê físcal ê trabalhista, sêrá
assegurado o prazo de 05 icinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondêrá ao momento em quê
o .ticitante fo! declarado vêncêdor, prolrogáveis por igual período, a critério do oRc, para ê
rêgularizaÇão da documentaÇáor pagamento ou parcelalnento do débito,
cêrtidôes negativas ou positivas com efeito de certidáo nêgativâi
11,15.3.4 não-regularização da documentaÇâo, no prazo acimâ prêvisto,

e êmissão da e

implicará dêcad

auals
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direito à contratação, sem prejulzo das sanÇões previstas no Art. 81, da Lei 8.666193
facultado ao ORC convocar ôs licitantês !êmanêscentes, na ordêm dê c1âssificaÇâo, para ass
do contrato, ou revogar a l-icitaçáo.
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11.16.os docLrmentos apresêntados pê1os licitantês no Credenciamênto e os elementos constantes
dos envelopes Pioposta de PreÇos e Docr..mentaÇáo que forem abertos, serão retj-dos pelo pregoeiro
e anexados aos autos do processo, No mesmo contexto, o ênvê1ope DocumentaÇáo, âinda lacrado, do
licitante desclassificado ou que não 1oglou êxito na etapa competitiva que não for retirado por
seu reprêsêntânte fêgal no prazo de 60 (sessenta) diâs consecutivos da data dê honologaÇáo do
presente certarnê, será sumariamente destruido.

12.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBIIJIDÀDE DE PREçOS
12.1.Havêndo proposta ou lance vencedor com valor para o rêspectivo itêm relacionado no Anexo I
- Terrno de Referência - EspecificaÇôes, na coluna código:
12'1.1.Con indícios que conduzam a uma presunção lelativa de inexequibi l idade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇào, não sendo possivel a imediata
confirmação, poderá sêr dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-]he facultado o prazo de 03 (t!ês) dias úteis para comprovar a viabilidade dos prêÇos,
conformê parâmetros do nesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇâo do item.
12 . 2 . Salienta-se quê tais ocôtrências nâo dêsclassificarn autonaticamêntê a proposta, quando fôr
o casoi apênas o item correspondênte.

13.0.DOg RECTTR.SOS

13.1,Dêclarado o vencedor, qualquer: licitante poderá nanifestar imedlata e motivadamente a
i tenÇão de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4o, Inciso XVIII, da Lêi 10.520,/02.
13.2'O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscêtlveis de
aprove itamento.
13,3.4 falta de nanifestaÇáo imediata e motivada do .licitante impor:taxá a decadênciâ do direito
de recurso ê a adjudicação do objeto da licitaÇão pelo P.egÍoeiro âo vencedor.
13.4,Decj-didos os recursos, a autoridade supêlior do ORC fará a adjudicação do objeto da
licitaÇão ao proponêntê vencedor.
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por interméd1o do Pregoeiro, dêvêndo
sêr protocoli2ado o origina.I, nos horários normais de exped.iente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamentê no seguinte endereÇo: Av. Presidente Joâo Pêssoâ, 47 - CeDtro - Moqeiro - PB.

1il. o.DÀ HOl.{Or,OGÀqÂO E ÀDJrrDrCàÇÀO
14.1.Concluído a fase compêtitiva/ ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação
dê hâbilitaÇâo e observados os recursos porventura interpostos na forma da IegislaÇão vigente,
o P!êgoêiro êmitiÍa rê1âtório conclusivo dos trabal-hos dêsenvolvidos no certame, remetendo-o a
autoridade superj.or do ORC, juntamente com os ê1ênentos constituti.vos do procêsso, necessários
à AdjudicaÇâo ê HomologaÇão da respectiva licitaÇáo, quando for o caso.
14,2.4 autoridadê supêrior do ORC podêrá, no ênlênto, tendo em vista sempre a dêfesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar dê homofogar, total ou parcia]"mente, o resultado
apresentado pelo Pregoeiro, revoga! ou considerar nula a LicitaÇão, desde quê âprêsênte a devida
fundamentaÇãô êxlgida pê14 1êgis.Iaçáo vigente. rêsguardados os direitos dos licitantes,

15. O.DO CONTRÀTO
15.1,Após a homol.ogaÇão pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, assioar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado eÍn conformidade com âs nodalidades permitidas
pela lei 8.666/93t podendo o mêsmo sofre! alteraçôes nos termos definidos pela refêrida norma,
15.2.Não atendendo à convocaÇáo para assinar o contrato, e ocorrendo êsta dentro do piazo dê
validade de sua proposta, o licitante pêrderá todos os direitos que porvêntura tenha obtido como
vêncedor da I icltaÇão.
15,3.É permitido ao ORC, no caso do ficitante vencedor não comparecer para assinatura do contxato
no prazo e condiÇôes estabêfêcidos, convocar os Iicitantes renanescentes, na ordem de
classificaÇâo ê sucessivamente, para fazê-1o em igual pr.azo do Ij-citânte vencedor.
15,4.O contrato que eventualmente venha â sêr âssinâdo pê10 l-icitante vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art, 65 e se!á resclndido, dê pleno direito, conformê o disposto
Dos Arts. '7'7, '18 e ?9, todos da Lei 8.666,/93; e exêcutado sob o regime de tarêfa.
15,5.o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acrés
suprêssõês que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1

8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressáo poderá êxcêdêr o Iimite estabêfêcido, salvo as su
resultantês de acoldo celebrado entrê os contrataotes.
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16. O .DÀS SÀNÇôES àDMrNrSTRÀTMS
16.1,ouêm, convocado dentro do prazo de validade da
deixar de êntregar ou apresentar documentação falsa exigida para o cêrtamê, ênsejar o
letardamento da êxêcuçâo de seu objeto, não mantj-ver a proposta, falhêr ou fraudaÍ na execuÇào
do contrato. comportar-se de modo i-nidôneo, dêcl-arar informações falsas ou cometer fraude fj-sca1,
gârantido o dirêito à ampla defesa, ficará impêdido de licitar ê contratar com a União. Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, sêrá descredenciado do Sistema dê Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICAE do Governo Fedêra1 e de sistemas semêIhantes mantidos por Estados, Distrito
Eêderal ou Municlpios, pelo prazo dê até 05 (cinco) anos, sem p.ejuízo das multas prêvistas
nêste Edital ê das demais cominaçõês l-êgals.
16.2.4 recusa injusta em deixar dê cumprir as obrigaçÕes assumidas e plêceito§ legais, sujêitará
o Contratado, garantida a p!évia defesa, às seguintes pênalidades previstas nos Arts. 86 ê 87,
da Lei 8.666,/93: a - advertência; b - multa de mora dê 0,5t (zero vírgu1a cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inicio ou na exêcução do

sua proposta, não celebrar o coDtra



objeto ora contlatado; c - multa de 10? (dez por cento) sobrê o valor contaatado pefa inexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666,/93 e na Lei lA.520/02.
16.3.Se o valor da multa ou i-ndenizaÇão devida não for recolhido Do prâzo de 15 (quinzê) dias
após a comunicaÇáo ao Contratado, será automaticamênte descontâdo da primeira parcela do
pagâmento a que o contratado vier a fâze! jus, acrescido de juros noratórios de 1E (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicaÇáo de quaisquer das penal.idades previstas, realizar-se-á comunj"caÇão escri.ta
ao Contlatado, e pubLicado na implensa oficlat, excfuídas as penalidades de advertência e multa
de mola quando for o caso, constando o fundamênto legal dâ puniÇão, informando âinda quê o fato
será regiistrado e publicado no cadastro correspondente.

1?.0.DÀ COMPRO\IÀÇÃO DE EXECUÇ.áO E RECEBIMENIO DO OB.'ETO
17.1.Executada a presente conttataÇão e observadas as condições
pactuadas, os procedirnentos e prazos para rêceber o sêu objeto
caso, à disposlÇões dos Art§. 73 a 76, da Lei 8.666193.

obrigaÇôes
conformê o

18. O.DO PÀGÀ}ÍENIO
18'1.o pagamento será rêalizado medlântê procêsso legular e em observância às normas e
procedirnentos adotados pelo ORC, da seguinte manêirar Para ocorre! no prazo de tr:inta dias,
contados do pêríodo de adimplêmênto.
18.2.o desembol-so máximo do perlodo, nâo será superior ao valor do respêctivo adimplemento, de
acordo com o clonoqrama aprovado. quando for o caso, e sêmpre em conformidade com a
dispooibilidadê de recursos flnanceiros.
18,3.Nenhum vafor se!á pagÍo ao Contratado enquanto pendênte de liquidaÇão qualquer obrigação
financeira quê the for irilposta, em virtudê de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compênsada com o pagamênto pendênte, sem que isso gêrê direito a ac!éscimo de qua.Lquer naturezâ.
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos ternos deste instrrmênto, e desde que o
Contratado nâo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇáo
financêira, dêvida desde a data limite fixada para o pagamênto até a data corlespondênte ao
efetivo pagâmento da parcela. Os encargos moratórios devidos em lazâo do âtraso no pagatnento
sêiâo calculados com utilizaçâo da seguinte fórmu.Ia: EM: N x VP x I, onde: ÊM: êncargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcêIa a sêr pâga; e I = índice dê compensaçáo financeira, assim apurado: I =
(Tx + 100) + 365, sendo TX = percêntual do IPCÀ-IBGE acumul-ado nos últimos doze meses ou, na
sua fa1ta, um novo lndicê adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
indice estabelecido para a compênsaÇão financeira vênha a ser extinto ou dê qualquei forma não
possa mais sêr utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legisl.ação então em vigor.

19. O.DO REÀ,'USTÀI{ENTO
19.l.No caso de atraso ou nâo divulgaçâo do lndicê de reajustamento, o Contratante paqÍará ao
contratado a importância calculada pela ú1tima variação conhêcida, liquidando a diferenÇa
correspondente táo logo sêja divulqado o Índice definitivo. Eica o Contratado obrigado a
apresentar mêmória de cálcuIo referente ao reajustamento de preÇos do valor renanescente, semple
que este ocorier.
19,2.Nas aferições fioais, o lndice utilizado para leajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
19.3.Caso o lndice estâbêlêcido para reajustamênto venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, sêrá adotado, êm substituição, o quê vie! a sêr dêterminado pela
lêgis1ação então ern vigor.
19.4,Na ausência de plevisão legaI quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, pala rêajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.5.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
19.6.os preços contratados sâo fixos e irrêajustáveis no prazo de um ano,
19.7.Dentlo do prazo de vlgência do contrato e mediante solicitaçáo do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o intêrregno de um ano, na nesna proporção da variaÇão vêrificada

de adj.mplemento das
pelo ORC obedêcêrão.

no IPCÀ-IBGE âcumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇâo da respectiva
êxclusivamente para âs obrigações iniciadas e concluldas após a ocorrência da anuali
19.8.Nos reajustes subsêquentes ao primeiro, o intêrregno mínimo de um ano setá contado
dos efeitos finance.j.ros do ú1tino reajuste.

de.
a

oposta,

rtir

J
20. 0 . DÀs DISPOSTÇOES GERÀrS
20.1.Não sêr:á dêvida aos proponentes pe1ê êl.aboração e/ou apresentaÇão de documêntaÇão rê14
ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nênhlrma pessoa física, ainda quê credenci.ada por procuraÇão legal, podêrá rêpresêntar mai"s
de rrna Licitante.
20.3.4 presêntê licitação somente podêrá vi! a ser revogada por razóês de interessê público
decorrente dê fato superveniente devidâmênte comprovado, ou anulada no todo ou em palte, Por
ilêgal-idade, dê oflcio ou po! provocaÇão dê terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realizaÇão dos evêntos da prêsente licitaÇão sejam declaradas
feriado e não haveodo ratificaÇâo da convocaÇão, ficâm transferidos automaticamente para o
primeiro diâ útil subsequente, no mesmo local e hora ânteriormente previstos.
20.5,O ORC por conveniência adhinistlatj-va ou técnica/ se lêserva oo direito de paralisar a
qualquer tempo a execuÇão da contratação, cientificando devidamente o Contratado.



20,6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos têrmos do prêsente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeÇão, vênha a aprêsentar. depois do julgarnento, falhês ou
irregularidades que o vi-ciaram hipótêsê êm quê tal comunicado nâo têrá efeito de rêcurso.
20,7.Nos valores apresentados pêfos licitantes, já deverão estar incluldos os custos com
aqulsição de material, náo-de-obra uti.Iizada, j.npostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20,8.4s dúvidas surgidas após a apresentaÇâo das propostas e os casos omissos neste instlunlento,
ficarão única e exclusivâmentê sujêitos a intêrprêtaÇão do Prêgoêiro, sêndo facultada ao mesmo
ou a autoridade supêrio! do ORC, em qualquer fase da licitaÇão, a plomoção de diligência
dêstinada a esclarecer ou a conplementar a instruÇâo do procêsso.
20.9.Para diri.mir con!rovérsias decorreotes destê certarne, excluído qua.lque! outro, o foro
competente é o da conarca de ltabaiana.

Mogeiro PB, de Julho dê 2421.
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ÀNEXO I

TERMO DE

PREMÍTUR,A MUNICIPÀI DE MOGEIRO
COMIssÃo PER}4ÀNENTE DE LIcITÀÇÃo

PREGÃO PRESENCIÀT N" OOO3O,/2021

REFERÊNCIA _ ESPECI EICAÇÔES

ErecuÇão de selviços de transporte de pacientes do Sítio Câbra1, parai
ateodimento médico na Unidade Mista de Saúde Maria Hermlnia da SiLvêira
e Pol.icfínica 1sabel Henriques Ferreira, êm vê1cuIo tipo passeio, com
câpâcidade de 05 passageiios, fâzendo um percllrso de 28 kn, iala e volta,
sendo 14 km em via de asfalto e 14 km em via rura.L não pavimentada.
ExecuÇão de selviços de transpo!te de pacientes do sítio Camu!im, para
atendimento médico na Unidâde Mista de Saúde Ma!i.a Hermínia da Silveiral
e PoIiclÍnica IsabeI llenr.iques Ferreira, em veícu1o tipo passeio coÍr
capacidade de 05 passageiros, fazenclo um percurso de 18 km, ida e volta,.
sendo 02 km êm via de asfafto ê 16 km em via rural não pavimentada.
Execuçâo de serviços de transporte de pacientes do sítio Àrea1, para viagem
atendimento médico na Unidade Mista de Saúde Mària Herminia da silveira
e Policllnica Isabel Henriques Ferleira, em veículo tipo passeio com
capacidade de 05 passageir:os, fâzendo un percurso de 28 krn, ida e volta,
sendo 02 km em via dê asfalto e 26 km em via ruraf náo pavinentada.
ExecuÇâo de serviÇos de Lransporte cle pacientes clo Srtio Cumati, para vlagem
atendimento médico na Unidâde Mista Maria Hermínia da Sifveira ê
Policlínica IsabeI Henriques Eerreira, en velculo tipo passeio com
capacidade de 05 passagêir:os, fazendo um percurso de 16 km, ida e vo1ta,
sendo 10 km em via de asfalto e 06 km em via rural não pavimêntada,
ExecuÇão de serviÇos de transportê de pacientes do Sitio Gavião, para viâgel]l
atendimento médico na Unidade Mrsta de Saúde Maria Hermínia da Silveira
e Policlinica Isabel Henriques Ferrelra, em veÍculo tipo passêio com
câpacidade de 05 passageiros, fazêndo un perculso de 22 km, ida e volta,,
sendo 06 y,m em via cle asfalto e 16 km em via rural nâo pavimentadà.
ExecuÇào de servrÇos de transpor!e de pâcrentes do S1!io Juá, para viagem
atêndimento rnédrco na unidade Mista Maria Ilermlnia da silveira e
Pol-icflnica Isâbe] Henrlques Eer!eira, em velculo tiPo passelo con
càpacidade dê 05 passageiros, fazendo um percurso de 34 km, ida e vo1ta,
sendo 02 km êm via de asfafto e 32 km em via rural não pavimentada.
ExecuÇào oe servrÇos oe transporle de pacienLês do Sll.Lo L;goà de velho, viagen
pala atendirnento médico na unidadê Mlsta Maria Herninia dâ silveirâ ê
Poficllnica Ísabel Henriques Fêrrej,ra, em veículo tipo passeio cod
cêpacidade dê 05 passageiros, fazendo um percurso dê 32 km, ida e vofta,'
sendo 02 km em via de asfatto ê 30 km em via lulal não pavimentada.
ExecuÇào dê serviços de !ransporte de pacien!es do Sítio Pintàdo, pàrà viagem
àtendimento médico na Unidàde Mistâ Malia HermÍnia da Silveira e
Po1ic1ínica rsabel Henriques Eerreira, em velculo tipo Passeio com
capaciclade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 12 krn, ida e volta,

;1":::r:";tti"'TÇos dé rransporte cre pacientes do sítio pirauá, para viasem
atendirnento médico nê Unidade Mista Marla Hermlnia da Silveira ê
Policlínica lsabeI Henriques Ferrei!a, em veiculo tipo passeio com
capacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 24 krn, ida e volta,
sendo 02 km e]n via de âsfaLto e 22 kn em via rurâl não Pavinêntadâ.
Execução de serviÇos de trânsporte de pacientes do Sítio Acará, para Viagem
âtendimento nédi.co na unidade Mista de saúde Maria Helminiâ da silveira
e Po-Iicfínica Ísabel Henliques Ferreira, em veLculo tipo passeio com
capacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 30 kIIl, ida e volla.
sendo 20 km êm via de asfafto e 10 km ern via rurâI não pavimentada.
Execuçâo dê selviÇos de transporte de Pacientes do SÍtio Estação, para: viâgem
atendimento médico na Unidàde Mlsta Maria Hermlniâ da s-ilveila e

Policflnica Isabel Henriques Felrelra, êm vêlcufo tipo pãsseio com

1 . 0.DO OBJETO
1.1.constitul objeto desta licitação: CONTRÀTÀÇÀo DE SERVIÇoS DE TRÀNspoRTE DE
TRATAMBNTO DE SAÚDE NÀ POLICT,ÍNICA DA ClDADE DE MOGE]RO E EM HOSPITAÍS DÀS CIDÀDES
.]OÂO PASSOA, CAMPINA GRÀNDE, RECIEE E TRÃNSPORTE DAS ÊOUIPES DA ÀTENÇÂO BÁSÍCA.

PACÍENTES PARÀ
DE: ITASÀÍANA,

2.0.,lusTtF1cÀTrvÀ
2. 1. Considerando as necêssidades do ORC, tem o presente temo a final.idadê dê dêfinir,
e adêquadamente. os procedimentos necessários para viabilizar a contrataÇão em te1a.
2.2.Âs caracteristicas e especlficaÇÕes do objeto ora.licitado sáo:

CODIGO
1

DISCRI},tINÀÇÀO UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE PE

técnicâ

88 ME

1OO ME

88 ME

88 ME

]5 ME

55 ME

46 ME

121 ME

80 ME

84 ME

Viagem

viagã,n2

4

5

6

9

17 ME

ESIÀDO DÀ

I

10

lr



t2

i3

14

15

I6

1l

18

19

2A

2t

22

23

24

25

capacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 06 km, ida e vo]ta,
sendo 02 km em via de asfalto e 04 km em via rural não pavimentada,
ExecuÇáo de serv.rÇos de Lransporte oe pdcienies do Srrlo Nogueira, pàrà
atendlmento médico na Unidade Mista Mariê t{ermlnia da Silveirâ e
Policlínica Isabel Henriques Ferteira, êm veículo tipo passej,o com
capacidade de 05 passâqeiros, fazêndo irn petcurso de 30 km, ida e volla,
sendo 10 km elll viâ de asfalto e 20 km em via ruraf não pavimentada.
ExecuÇão de sertiÇos de !ranspolte clê pacientês do Sí!io Manguerra, parô
aEendimento médicô na Unidade Mista Maria Herminia dâ Si_Iveira e
Po.Lic]ínica Isabel Henriques rerreira, em veÍcu1o tipo passeio com
capac.idade de 05 passageir:os/ fazendo un petcurso de 12 km, ldâ e volta,
sendo 07 km em via de asfâfto e 05 km em via rurâf não pavimentada.
Execução dê serviÇos de transporte de pâcientes do Sitio Chã de Areia,t Viagem
pala atendimento méalico na Uôidade Mista Maria Hermlniâ dâ Si]vê.ira e:
Pofj.cllnlca IsabêI Hênriques Ferleira, êÍr velculo tipo passeio con

Viagên

viaqen

109 ME

80 ME

130 ME

121 ME

80 ME

7 5 !.1E

71 ME

5,s !1E

88 ME

109 ME

88 ME

117 ME

96 ME

' 6C ME

capacidadê de 05 passâgeiros, fazendo um percurso dê 06 kn, ida e voltâ,:
em via de ãsfafto.
ExecuÇ:io de serviÇos de transporte de passageiros do Sítio cameleira / Viagem
para atendimento Írédico na Unidade Mrsta Mariâ Hernlnia da Silveira e
Policlinica Isabel Henrj.ques Ferreira, em veiculo tipo passero com
capacidade de 05 passagej,ros, Íazendo um percurso de 18 km, idâ e volta,
em via de asfal.to.
ExecuÇâo de sertiços de transporte de pacientês do Sitio Granleiro, parà
atendimento médico nà Unidade Mista Maria Herminia da Silveira e
Po1ic1ínicâ Isabel Hênliques Eerleira, em veicul,o tipo pàssero com
capacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 20 km, ida e vo1ta,
sendo 07 km em via de asfallo e 13 km êm vj,a rural não pavirnêntada.
ExecuÇão de serviços de tlansporte de pacientes do Sitio caspar, pâra
atendimento médico na Unidade Mistã Maria Hêrninia da Silveira ê
Policlínica IsabeI llenriques Ferreira, em veicufo tipo passeio com
capacidade de 05 passagêiros, fazendo rim percurso de 34 km, ida e volta,
sendo12kmemviadeasfa1toê22kmenvialLrIa1nãopavimêntada.

viagem

viaqem

ExecuÇão de serviÇos de trâosporte de pacientes do Sitio Bênta tlora, pa!a: Viagem
atendimento médico na Unidade Mista Maria Hernínia da Silveira êi
Policllnica IsabeI Hênriques Ferreira, em veÍcu1o tipo passeio con

viagêm

vfaqenr

capacldade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 30 km, ida e vo1ta,
sendo 02 kn em via de asfal"to e 28 km en via rura.I não pav.inêntada.
ExecuÇáo de serviÇôs de Lrdnsporte de pdcrenLes do Srtio Guàràremá, pard
atendimento médico na Unidade Mista Malia HermÍnia cla SiLveira e
Policlinica IsabeI Henriques Ferre.ira, em veículo tipo pâsseio com
capacidade de 05 passageiros. fazendo un percurso de 36 kn, idâ e voltâ,
sendo 02 k-n em via dê asfafto e 34 km em via ruraf não pavimentada.
Execução de iárvlços oe transporte cle pàcientes do sitio Assentanento Dom

MarceLo, para atendimento médico na Uoidade Mista Maria Hêrm1ôia da
Silveira e Policllnicâ Ísabê1 Henriques Ferreira, em veículo tipo passeio
com capacidadê de 05 passageilos, fazendo um percurso de 16 km, ida e
volta, sêndo I km em via de asfalto e 15 km em via rural não pavimentada.
ExecuÇão de serviÇos de transporte de pacientes do Sltio Assentamento
Nova vida, para atendimento médico na unidade Mistâ Mâtiâ Hêrmlnla da
sitveira e Policlinica rsâbe1 Henriques Eerrêira, em veículo tipo passeio
com capacidadê de 05 passageilos, fazendo uln perculso dê 20 kn, lda e
vo1ta, sendo 02 km em viâ de âsfalto e 18 km em via ruraf não pâvimentada.

viagem

Execução de serviços de transpor:te de pacientes do Sltio Assentamento Viagem
Pedro Teixêirâ, para atendimento médico na Unidade Mistâ Mariâ Hêrmlnia
da Sitveira e Policlloica rsâbef Henriques Eelreira, em veÍcufo tiPo
passeio com capacidade de 05 passageiros, fazendo um Pelcurso dê 08 km,

ida e volta, sendo 02 km em viâ dê asfalto e 06 km êm via ruraf oão
pàvimenrada.
Execução de servj.Ços de transporte de pacientes do Sltio Àssentaftento viagem
Padre João Maria, para aEend.imento nédico na unidade Mista Maria Hermlnia
da Silveira e Policllnica Isabe1 Henriques Eerreira, em vêlculo tipo
passeio com capacidade de 05 passaqeiros, fazendo um pe!cu!so de 16 kn,
ida e volta, sendo 02 kn em via de asfalto e 14 km em v.ia rural não
pavimenLadà.
ExecuÇão cle serviÇos de trânspottê de pacientes do Municlpio de Mogeiro, Viagem
para tratarento de saúde êm hospitais da cidade de campina Grande, en
viagens de idâ e volta, con vêícu1o com capacidade de 05 passâgei!os, em

perfeitas condições de funcionamênto e equipado com todos os equiPâmentos
de segurança obrigatórios por 1ei. fazendo um Percurso de 120 km, sendo
60 krn de ida e 60kn de retorno,
e"ecüiâá a. ser"iç"i dê t;ansporte de paciêntes do Municlpio de Mogeiro,
pala tratamento de saúde en hospitais da cidade de João Pessoa, em viagens
de ida e volta, com velculo com capacidade de 05 pâssageiros, em perfeitas
condiçõês de funcionamen!o e eguipado com todos os equipamentos de
seguranÇa obrigatórios por lei, fazendo um Percurso de 210 km, sendo 105
kÍl de rd- ê i05 kin de retorno.
Execução de serviÇos de transpoÍte de Pãcientes do Municipio de Mogeiro,
para tratanrento de saúde êm hospilais dâ cidade do Recife, de segunda a

sextâ feira, em viagens de ida e volta com velculo com câpacidade de 12

a 16 passageiros, em Perfeitàs co[diçôes de funcionamento e equi-Pàdo com

todos os equipamentos dê seguranÇa obrigatórios por Iei, fazendo um

viagem

J
percr.rrso de 300 km, sendo 150 de ida

26

e 150 de retorno

vÍaqem
.À.

59 ME



2'7 ExecuÇão de serviÇos de transporte de pacientes do Municlpio de Mogeiro,
para tratamento de saúde em hospitais da cidâde do Recife, em viagens ctej.da e volta, com velculo com capacidadê de O5 passageiros, em pêrfeitas
,condiçôes de funcionamento e equipado com todos os equj.pamentos de
:segurança obrigatórios por 1êi, fazendo un pêrcurso de 3OO km; sencto 150k

e 150 k de retorno.
:Locação de velculos para transporte de

pavimentada.

paciêntes do Munj.cípi

Vragen

o de Mogeiro, Viagem

viagem

viagem

Vi.agem

viagem

vjagem

viagem

50 ME

110 ME

110 ME

1OO MÉ

E! ME

30 ME

30 ME

30 ME

1OO ME

30 ME

10 0 l'rE

30 ME

1OO ME

28

30

3i

32

33

34

36

38

39

para tratanento de saúde em hospitals da cidade de Campina crar.rdê, de
:segunda â sexta feira, em viagens dê ida e volta com velcufo com capacidade
idê 16 a 30 passageiros em perfeitâs condiÇões de funcionamento e equipacto.
com todos os equÍpamêntos de segurança obrigatórios por Iei, fazendo um
.pêrcurso de 120 km, sendo 60 de ida e 60 de retorno.
LocaÇão de velculos para transporte de pacientes do Municlpío de Mogetro,
para tra!arnento de saúde em hospltais da cidade de ,loão pessoa, de segunda
.a sexta feira, en viagens de ida e vofta com veícufo com capacidade de
.12 a 16 passageiros/ em perfeltâs condiÇões de funcionanento e equipado
com todos os equipamentos de segulanÇa obrigatórios por 1êi, fazendo um
percurso de 210kn, sêndo 105k de ida e 105k de rêtorno.
ExecuÇáo de serviÇos de Lrdnsporre oe pêcjênLes do Munictpio de Mogelro.
'para trâtamento de saúde em hospital da cidade dê Itabaiaoa, em vragens:de ida e voltâ, con veículo com capacidade de 05 passâgeilos, en perfeitas
condiÇões de funcionanento e equipâdo com todos os equipâmentos de
seguranÇa obr.igatórios por lei, fazendo um percurso de 50km, sendo 25km
idâ e 25km de retorno.
Execução de serviços de transpo!te da Equipê da ÀteoÇão Básica da
Secretariâ de Saúde para o PSE VIt, no Sltio Câbra], em vê1clr1o tiô
passeio com capacidade de 05 passagerros, fazendo un percurso de 28km,
ida e volta, sendo 14km em via de asfafto e 14km em via ruraf não

ExecuÇão dê serviços de transporte da Equipe da Àtenção Báslca em umá
extensão de percu.so, saindo do PSf VII do SÍtio Cabra] para o Posto
Âncora no Sltio Benta Hora, en veÍcufo tipo passeÍo com capacrdade aie O5
passageiros, fazendo um percurso de 20 kIIr, idâ e volta, em via em via não
pavimêntada.
ExecuÇão de serviÇos de transporte da Equipê da ÀteDÇâo Bástca em uma
.extênsão de percurso, saindo do PSE vII do Sitio CabraI para o Posto
ÂrTcora no Sltio Gaspar, en veícu10 tipo passeio com capacidade de 05
passageiros, fazendo um percurso de 12 km, ida e volta, enr via em vrâ não

ExecuÇão de serviÇos de transporte da Equipe da ÀtenÇão Bás.ica em uma
iextensão do percurso, saindo do PSF VII do Sítio CabraI para o Posto
Áncora no Sítio cranjêiro, êm vêÍculo tipo pâsseio com capacidade de 05
i'assageiros, fazendo um perculso de 20 km, ida e volta, em via em via não

35 xecuÇão de de tr:anspor:te

3: ''---lixecuçao de seiiÀÇos de tlansporte
.extensáo do percurso, sâindo do PSF

da Equipe da Àtenção Básica em uma viagem
IV no Distrrto Gameleira paaa o Posto

secrêtaria de Saúde para o PSE IV no Distrito Gamefeira, em veícu1o tipo
passeio com càpacidâdê de 05 pãssageiros, fazendo um pe!cu!so de 18 krn,
ida e volla ern via de dsÍàlto.
ExecuÇão de selviÇos dê transpolte cla Equipe da Atenção Básica em uÍna
êxtensâo de percurso, sâindo do Posto Âncora no Dist!ito caroelêir.a para
'o Posto Âncora no sitio Pintaclo, em velculo tipo passeio com capacidade
ide 05 passageiros, fazendo um percurso de 10 km, ida e volta, em via de
ias f a-Ito.

Âncora no sltio Acará, en velcuto tipo passeio com capacldade de 05
passaçleiros, fazendo um percurso de 10 km, ida e voltà, ern via en via não
pavimêntâda.
Execução de serviÇos de transpo!te da Equipe da Àtenção Básica da
Secretâriâ de Saúde para o PSE v no Sitio Calnurim, eln veículo tj-Po Passeio
con capacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso de 18 kn, ída e

da Eq)ipe da ÀlenÇão Básrca Ca viagem

viâgem

viagem

rurâ1 não.pâvimentada
Viagem

ÀtenÇão Básica da viagem

:Execução de serviÇos cle transportê da Equipe da Àtençâo Básica em uma

:extensão do percurso, saindo do PSE v no sítio Camurim para o Posto Áncora
lno Sítio Àreal, em vêículo tipo passeio com capâcidade dê 05 passageiros,
ifazendo um percurso de 10 kln, idâ ê volta, em via en via nâo pavimentada.

,volta, sendo 02 km em viâ de asfafto e 16 km em via

Execuçãc de serviÇos de trânsporte da Equjpe daqa

.Secretâria de Saúde para o PsE III no Sílio Chã de Àrêia, em veÍculo tipo
passeio com capacidade de 05 pâssageiros, fazendo un percurso de 06 kn,
lda ê volta, em via de asfalto.

PE - ParticipâÇâo Exclusiva MEIEPP: Art. 48, 1, da Lei 123/a6

2.3.para o iten coír a indicaçáo "ME" a participaÇáo é exc.Lusiva a Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos tefinos da legislaÇão vigêntê.

3. O.OBRrGÀÇÕES DO CO!ÍrRÀIÀDO
3.l.Responsabifizar-se por todos os ônus e abrigaÇôes conceroentes à 1êgislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como po! todas as despesas e compromissos assum.idos, a qualquer
tltufo, perante sêus folnecedorês ou terceiros em lazão da execuÇão do obiêto contrâtado.
3.2.Substituir, arcando com as dêspêsas decorrentes, os mate!iais ou serviços que aprêsentarem
alteraçõês, deteriorações, imperfeiÇões ou quaisquêr irregularidades discrêpântês às êxiqências
do insttrmento de ajustê pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamênto.

30 ME
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3.3.Não transferir a outrêm, no todo ou em parte/ ô objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa êutorização do Contratantê.
3.4.Mantêr, durantê a vigência do contrato ou outros instrumêntos hábêis, êm compatibilidade
com as obrigações assumidas. todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no
respectivo processo licitatório, apiesentando ao Contratante os documentoa necessários, sempre
que solicitêdo.
3,5.Emi.tir Nota Fiscal correspondente à sedê ou filiâ1 da êmprêsa que apnesêntou a documentaÇão
na fâse dê habil itaÇão.
3,6.Executar todas as obrigaÇões âssumidas com obsêrvância a mêlhor técnica vigênte, enquadrando-
aêr rigorosamente, dêntro dos preceitos legais, normas e êspecificações técnicas
corrêspondêntes ,

4.O.DO CRfTERIO DE ÀCEITÂBILIDÀDE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta ou lancê vêncêdor com valor para o respectivo item refacionado acima, na
coluna código:
4.1.1.Com indicios que conduzam a una presunÇáo relativa de inexequi-bilidade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em ta1 situaÇão. não sendo possivêl a imêdiata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-.lhe facultado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos prêÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item,
4.2.Sa1ienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenâs o item correspondente.
4.3.Os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional.

5. O.MODELO DÀ PROPOSTÀ
5.1.É parte integrante dêstê Têrmo de Referência o modelo de proposta de pr:eços correspondênte,
podendo o licitantê apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja
devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Ànexo 01.

RENÀTA CRISTINÀ SILVE]RÀ NEVES VASCONCELOS

SECRETÁRIA

\

VÍ



ESTÀDO DÀ PÀR,ÀÍBÀ
PREFIITURÀ MUNICIPÀT DE MOGEIRO

COMISSÃo PERMÀNENTE DE LIcITÀÇÃo

ÀNEXO 01 àO TERMO DE REFERÊNCTÀ

PREGÀO PRESENCIAI, NO OOO3 O,/2 021

PROPOSTÀ

DrscRIr'ÍnIÀÇÁo
ExêcuÇáo de serviÇos de tlansporte de pacientes do
SÍtio Cabral, para atendimento médico na Unidade
Mista de Saúde Malia Hermlnia da Silveira e
Polic.IÍnicâ Isabêf Henriques Ferreira, êm veícufoi
tipo passeio, com capâcidade de 05 passagêiros,l
Íàzendo um percurso de ?8 krn, idà e voLlô, sendo I4
km em via de asfalto e 14 km em via rural- não
pavimentada.
Execução de serviÇos de transporte de pacientês do
Sítio Camurim, para atendimento médico na Unidade
Mista de Saúde Mariâ Helmínia da Silveira e

Polrclinica Isabê1 Henriques Eerreirâ, en veÍculo:
tipo passeio com capacidade de 05 passaqeiros,
fazendo um percurso de 18 krn, ida e voltâ, sendo 02
km em via dê asfafto e 16 kn em via rural não
pavimentada.
Execução de serviços de transporte de pacientes do
Sítio Areal., para atêndimento médico na Unidade
Mistâ dê Sàúde Mâriâ HêrmÍnia da Silveira e.

Polic].ínica Isabel Henriques Eerreira, em veícufo
tipo passeio com capacidade de 05 passageiros,
fazêndo unl percurso de 28 km, ida e volta, sendo 02
km em via de asfâfto e 26 km em vià rural não
pàvrmenLaclà.
Execuçáo de serviços dê transporte de pâcientes do
SÍtio Cumati, para atendimento médico na Unidade,
Mista Maria Hermín1a da Silvêira e Policlínicai
Isabel Henriques ferlêirâ, em veiculo tipo passeio.
com capacidade de 05 passageiros, fazendo \rm
percurso dê 16 km, icla e voltâ, sendo 10 km em via
de asfafto e 06 km en via rula1 não pavimentada.
Execução de serviços de trànsporLe de pac.!entes do
Sltio Gavião, para atêndimento médico na unidade,
Mlsr â dê Sàudê Màrià He-rmlnaà dà SiLveira ê

Pof-ic1ínica Isabel Henriques Eerreira, em veículo
tipo passeio com câpacidâde de 05 passagêiros,
fazendo \rm percurso de 22 km, ida e volta, sendo 06
km em via de asfalto e 16 km em via rural não

ExecuÇão de serviços de tlansporte de pacientes do
sítio Juá, pâla atendimenlo médico na unidâde Mistâ
Maria Hêrmlnia da Silveira e Poficfinica Isabel:
Henrrques Eerrerra, em vercu-Lo rlpo passejo com
capacidadê de 05 passageiros, fazendo un percurso
de 34 km, ida e volta, sendo 02 km em via de asfafto
e 32 km em viã ruraf não pavimentada.
ExecuÇão de servj,ços de transporte de pacientes do
Sltio_L-âgoâ de,.vefho, para atendÍrnento nédico., nã:.

UNIDÀDE QUÀNITDÀDE PREÇO UNIT
Viagem 88

PROPOSTÀ

NEF.: PBEGÀO PRBSENCTÀT NÔ OOO3O/2021

oBJETo: coNTRATÀÇÃo DE sERVrÇos DE TRÀNspoRrE DE pAcÍENTEs pÀBÀ ?RÀTAMENTo DE sÀúDE NÀ
PoLrcLÍNrcÃ DA CTDADE DE MocErRo E EM HosprrArs DÀs crDÀDEs DE: rrÃBÀrANÀ, JoÂ.o pEssoÂ, cÃMprNA
GRÀNDE, RECIFE E TRANSPORTE DAS EOUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA.

PROPONENTE:

Prezados Senhorês,

Nos termos da licitaÇâo en epígrafe, apresentarnos proposta conforme abaixo:

coDrco
1

PREçO TOTAI,
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3
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Unidade Mista Marià Herr0lnla da Sitveira e
PoliclÍnica lsabel Henriques Eerreira, em veícu.lo
tipo passeio com capacidade de O5 passâgeiros,
fâzendo r,rm percurso de 32 km, ida e voltâ, sendo 02
km em v-a de asfà1to e 30 x,1r em via rural não
pavrmenLdda.

I

9

10

11

13

t4

:ExecuÇão de serviços de transporte dê pacientes do:
Sltio Pintado, para atendimento nédico na Unidâdê
Mista Maria Ilerminia da Sl]veira e potictinica
Isabel Heoriquês Ferreira, em veÍculo tipo passeio
com capacidadê de 05 passageiros, fazendo um
percurso dê 12 krn, ida e volta, em via de asfalto.
ExecuÇão de serviÇos de transportê de pacientes do.
Sitio Pirauá, para atendimento médico na Unidadel
MlsLà Maria Hernrnra dê Silveirê e policlrnicà
Isabe.L Henr iques Ferreirà, em veicufo !rpo pdsseio
com capacidade de 05 passageiros, fazendo um
percurso dê 24 km, ida e vofta, sendo 02 km em viâ
de asfâlto e 22 km em viâ rural não pavimentada.
Exêcução de serviÇos de transporte de pâcientes do
SÍtio Àcará, para alendimento médico na Unidade
Mista de Saúde Mariâ ttermínia da Silvei.a e
PoIicllnica Isabel Henriques Eerrei!a, em velculo
'tipo passeio con capâcidade de 05 passàgeiros,'
.fazendo um percurso de 30 km, ida e vofta, sendo 20:
.kn en via de asfalto e 10 km em via rural nãoi
pàvrmen!ada.
ExecuÇáo de serviços de transporte de pacientes do
Sítio Estação, para atendinento médico na Unidade
Mistã Maria Hermínia da Silveira e Policlinica
Isabel Henriques Ferrêira, em vê1cu1o tipo passeio
com capacidade de 05 passageiros, fazendo um
.percurso de 06 kn. ida e vo1ta, sêndo 02 km em via
de asfallo e 04 km em vLa rurdl não pavirnentada.
'Execução de serviÇos de transporte cle pâcientes do:
rsltio Nogueira, para ateodimento médico na Unidade:
}lista Maria Hêrmínia da silveirà e Policlínica
Isabel Henriques Eerreila, en vêÍculo tipo passeio
com capâcidade de 05 passâgeiros, fazendo urR
percurso de 30 kln, lda e volta, sendo 10 km em via
de asfalto e 20 km êm via rural não Dâvimentada.
Execução de serviços de tlansporte de pacientes do
.Sítio Mangueira, para atendimento médico na Unidade,
IvÍista Maria Helmrnia da Sllveira e PoIicIrn.ica
'Isabel, Henriques Ferreira, em veÍculo lipo passeio
com capacidade de 05 passageiros, fazendo um
percurso de 12 km, ida e vofta, sendo 07 km en via
de asfalto e 05 km em via rural não pavimentada.
ExeclrÇão de serviÇos de transporte de pàcientes do
Sltlo chã de Areia, pala atendlmento médj.co na
Uniclacle Mista Maria Hermlniá da Sil.veira e.

tipo passeio com capacidade de 05 passageiros
fâzendo um percurso de 1,8 km, ida e volta, em vi

PoIiclÍnica IsabeI Henriques Ferreira, em veÍcu1
Itipo passeio con capacidâde de 05 passageiros
fazendo um percurso de 06 km, ida e vofta, em vl
de asfalto.
ExecuÇão de serviços de transporte de pâssâgelros: Viagem
do Sltio Gâme1eira, parâ atendimento médico na
Unidade Mista Matià Herminia da Sil.veira e
Pol-icl1nica IsabeI Henriques Ee!reira, en veÍculo
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Viagem
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e asfafto.
16 :Execuçáo de serviços de transporte de pacientes doi viagem

sltio Granjeiro, parâ atendimento médico na Unidade'
Mista Maria Herminia da silveirâ ê Policllnica
Tsabel Herriques Ferreirà, em veÍcufo t.rpo Passeio
com capacidade de 05 passagêiros, fazendo um
percurso de 20 km, ida e vofta, sendo 07 km em via
de asfalto e 13 km em via lural não pavimentada. 

.

ExecuÇáo de séiviços ae transporte dê pàclentes do viàgem
Sltio Gaspar, para atendimento nédico na Unidadel
Mista Maria Hermlnia da silveira e Policfinicai
-tsabel Henriques Ferrejrd, eín verculo !ipo pdssero
com capacidade de 05 pâssageiros, fazendo ur!
percurso de 34 km, ida e vo]ta, sendo 12 km em via
de asfalto e 22 km em via rural náo Pavimentada.
ÊxêcuÇão de serviços de Eransporte de pacientes do. viagem
Sitiô Eenta Hora, pâra atendinento médico na unidâde'
Mrstâ Maria ]termlnia da Si]vei!a e Polic1ínica:
Isabe1 Henr-ques Eerrerra, em ve culo tipo passero
com capacidade de 05 passageitos, Íàzendo um
percurso de 30 km, ida e vo1ta. sendo 02 km êm via
'de âsfalto e 28 km ên via lural não pavimentacla.
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19

20

ExecuÇão de serviÇos de transporte de pacientes do. Viagem
Sltio cuararema, para atendimento médico na Unidade
l4lsta Mâr.ia HelmÍnlâ da Silveira e policlinicai
IsabeI Henriques Ferreirà, em vetculo trpo pàsse1o
com capacidade de 05 passâgeiros, fazendo um
percurso de 36 km, ida e vo1ta, sendo 02 km eú via
de asfaLto e 34 km en via rura.L não pavimelrtada.
ExecuÇão de sêrviços de Lrdnsporte ae pacieniei do viàgem
Sítio Àssentamento Dom Mârcefo, para atendimento
médrco na Unidade Mista Malia Helmlnia da Silveir:a.
e PoliclÍnica IsabeL Henriques Ferreira, en veículo:
tipo pâsseio com capacidade de 05 passageiros,l
fazendo um percurso de 16 km, ida e vo1ta, sendo 1.
.km em viâ de asfalto e 15 km em viâ rural não

.Execução de serviÇos de transporte de pacientes do.
S-llo Assenramento Nova Vtdà, pêra êLendimento
médico na Unidade Mista Mariâ Hermínia da Silveirê,
e Po.Liclrnlca Tsabel Henr.Lques Ferrer!a, em vercu'lo
t.ipo passeio com capacidade de 05 passageiros,
fazendo um percurso de 20 km, ida e volta, sendo 02
km em via de asfalto e 18 km en via ruraL não
pavimentadâ.
Execução de serviÇos de transporte de pacientes do
Sitio Assentamento Pedlo Teirerra, paÍa atendlmento
médico na Unidacle Mista Maria Hermínia da Silveira
e Policlínica IsabêI Henriques Eerreila, em veiculo
tipo passeiô con capacldade de 05 passâgeiros,
fazendo um pêrcurso de 0B kn, ida e vo.Ita, sendo 02,
km em via de asfalto ê 06 km en via rulal náo

viagem

viagem

59

1C9

88

117

96

60

27

22

23

24

2í,

2't

pa vimentada
.Execução de serviÇos de trânspolte de pacientes d
SÍtj.o Assentamento Padre João Mariâ, par
atendimento médico na Unidade Mista Maria Í.lermÍni

Viagem

a.

viagem

oiserviÇos de trânsporte de pacientes d vi agem
Mogeilo, para tlatamento de saúde em;

cldade de Joào Pessoa, em vlagens de.
com veícuLo com capacidade de 05i
em perfeitas condj Ções de

e equipado com todos os êquiPamentosl

Viâqem

o,

da Silveira e Policlínica Isabe.I Henriques Ferreirâ,
em velculo tipo passeio com capacldâdê de 05
passageilos, fazêndo um percurso de 16 km, ida e

volta, sendo 02 km em via de asfalto e 14 km em via'
rural não pàvimentadà.
ExecuÇão de serviÇos de trànsporte de pacientes do
Município de Mogeiro, para lratamento de saúde em
hospitais da cidade de Campina Grande, em viagens
de ida e vo1ta, com veiculo com capacidade de 05
passageiros, em perfeitas condiÇões de
funcionameoto e equipãdo com todos os equipamentos
de segu.ança obrigatórios por 1ei, fazendo uln
pe rc
.reto
Exec
I{uni
hosp
ida
pass
func
de
Perc
re to
Exec
Muni
hosp
feir
capa
cond
equi
faze
150

urso cle 120 km, sendo 60 kn de ida e 60km del

uÇão de
cipio de
itais da
e vo1ta,

agêiros,
ionamento
segurançâ obligâtórios por lel, fazendo um
urso de 210 km, senclo 105 km de ida e 105 km de
rno.
uçaà de serviços de iransporte de pacientes do
cípio de Mogeiro, para tratamento de saúde en
rtais da cidade do Recife, de segunda a sexta
a, em viagens de idâ e vofta com veículo con
cidade de 12 a 16 passageiros, em perfeitas
içôes de funcionamento e equipaclo com todos os
pamentos de seguranÇa obrigatórios por Lei,
ndo um percurso de 300 km, sendo 150 clê ida e.

de re Lorno.
ExecuÇão de sêrviÇos de trànsporte de pacientes
Municlpio de Mogeiro, para tratamento de saúde

viageÍl

hospitais da cidade do Recife, em viagens de ida el
voLta, com veiculo com capacidâde de 05 passagêiros,l
etn perfêitas condiÇôes de funcionamento e equipado,
com todos os equipamentos de segurança obrigatóriosl
po! lei, fâzendo Lrrn percurso de 300 kn, sendo 150k
de ida e 150k de retorno.
Locação de veiculos Parâ trânspo!Le de PacrenLes do
Município dê Mogeiro, pâra tlatamento de saúde em

hospitais da cidade de campinâ Grande, de segunda a
sexta feira, en vragens de ida e volta com veículo
com capacidade de L6 a 30 passagerros em pelfeitas.
condiçôês de funclonâmento e equiPado com todos os
equipamentos de sêgutânÇâ obrigatórios por 1ei,'
fazendo urô percurso de 120 km, sendo 60 de ida e 60

enr
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LocaÇão de vêlcu1os para traDsportê de pacientes do
Municlpio de Mogeiro, pâra tratanento cle saúde êm
hospitais da cidade de João Pessoa. de segunda a
sexta feira, em viagens de ida e volta com veÍcu1o
com capacidade de 12 a 16 passâgeiros, em perfeitãs
condições de funcionamento e equipado com todos os
equipa$entos dê segurança obrigatórios por Iei,
fazendo um pelcurso de 210km, sendo 105k de ida e.
105k de !etorno.
Execuçáo dê serviÇos de transpoltê de pacientes do
Municipio de Mogeiro, paÍâ tratamento de saúde en
hospital da cidadê de Itâbaiana, em viaqens de ida
e voltâ, com veículo com câpâcidâde de 05
passâçJeiros, em perfeitas condiÇóes dê
funcionamento e êquipado com todos os equipamentos
dê segurança obrigatórios por 1ei, fazendo uÍL
percurso de 50km7 sendo 25km ida e 25km de rêtorno.,
Execução de serviços de transporte da Equipe dai Viagem
Àtênção Básica da Secretaria de Sâúcle para o PSF:
VII, no SÍtio Cabraf, en veículo tio passeio coÍL
capacidâde de 05 passâgeiros, fazêndo um percurso:
de 28km, idà e voIta, sendo 14rm em via de asfalto

viagem

viagem

110

10c

80

e 14km em via rural não pâvimentâda

VALOR TOTÀL DA PROPOSTÀ _ RS

Execução de serviços de transporte da Equipe da
AtenÇão Básica em uma extensào de percurso, saindo
do PSE vII do Sitio Cabral pala o Posto Àncorâ no
SÍtio Benta Hora, em vêículo tipo passeio com
càpâcidade de 05 passageiros, fazendo um percurso
de 20 ln'n, ida e volta, em viâ en viâ não pâvimentada,
Execução de serviÇos de transporte da Equipe da
ÀtenÇão Básica em uma extensão de percurso, saindo
do PSf VII do Sltio Cabral para o Posto Âncora no
SÍtio caspar, en velculo tipo passeio corn capacj"dade
de 05 pâssageiros, fazendo urn percürso de 12 km, ida
e voIta, em via em via não pavimentàdâ.
Execução de serviÇos de transporte dâ Equj-pe da
Àtenção Básica em uma extensão do percurso, saindo
do PSE vII do Sitio Cabral para o Posto Âncora no
Sltio Granjeiro, em veiculo t.ipo passe.io com
capacidade de 05 passageiros, fazendo um pelcurso
de 20 km, -ida e vofta, em via em vla não pavimentada.
Execução de servlÇos de !ransporte da Equ.Lpe da
Àtênçâo Básica da Secretaria de Saúdê para o PSE IV
no Distrito Gameleira, en veiculo tipo passeio com
capacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso
dê 18 km, ida- e.voLta en viô de asfalto.
ExecuÇão de selviÇos de transporte da Equipe da
Àteoção Básicâ em u]Irâ êxtensáo dê percurso, saindo
do Posto Àncora no Distrito Gameleira pala o Posto
Âncora no Sitio Pintado, em veiculo tipo passeio com
capacidade de 05 pâssagêiros, fazendo un percurso
de 10 l.n, ida e volta, .em via dê âsfâltô.
ExecuÇão dê selvi.ços de transportê da Equipe da
ÀtenÇáo Básica em uma extensão do percurso, saiodo
do PSF IV no Distrito Gameleira para o Posto Âncota
no Sltio Àcará, em velculo tipo passeio corn
capacj.dade de 05 passâgeiros, fazendo um pêrcurso
de 10 krn, ida e voIta, e,m,via em via não Pavimentadâ.
Execução de serviÇos de transporte da Equipe da
ÀtenÇão Básica da Secretâria de Saúde para o PStr'V
no SÍtio Camurim, erô veículo tipo passeio com
capacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso
de 18 kn, ida ê vo1ta, sendo 02 km em via de asfalto
e 16 kn em v.'i_a-.rural não pavimentada.
Execução dê serviÇos de transporte da EquiPe dâ
Àtenção Básica êm uma extensão do percurso, saindo
do Psf v no sítio camurim para o Posto Âncola no
sltio ÀreaI, em vêÍcufo tipo passeio com capacidade
de 05 passageiros, fazendo um percurso de 10 km, ida
e voltâ, em via em viê não pavimentadâ.
DxecuÇão de serviços de Eransporte da Equipe da
ÀtenÇão Básicâ da secretaria de saúde para o PsF ÍII
no Sítio chã de Àreia, em veiculo tipo passeio com
capacidade de 05 passageiros, fazendo um percurso
de 06 1..Ín, ida e vofta, em via de asfalto.
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FOLBA O1l02

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PRE!'EITURÀ MUNICIPàI DE MOGEIRO

coMrssÂo pE Rr'íÀllENTE DE LrcrTÀÇÀo

À}IEXO TI - PREGÃO PRESEIIC!À'J NÔ OOO3O/2021

MODELOS DE DECLÀRÀÇÕES

REF.: PREGÁO PRESENCIAL N' OOO3O,/2021
PREEE]TURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN PJ

- DECLÀRÀÇÃO de cumplinento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da CF
da Lei 8. 666l93.

1

O proponentê acima quaLj-ficado, sob penas dâ Lêi ê em acatamento ao disposto no Àrt. 7ô inclso
xXxIII da ConstituiÇão Eêderal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, dêcl-ara nâo possuir em seu
quadro de pessoal, funcionários mênorês de dêzoito anos êm trabafho noturno, insalubre ou
pêrigoso e nêm mênores dê dêzêsseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir mêno!ês dê
quatorze anos na condiÇão de aprendiz na forma da ]egisfaÇâo vigêntê,

0 Art. 27, Inciso

2.0 - DECLARÀÇÂO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participaÇáo
licitaÇão.

na

NOME /AS S INÀTURÀ/CARGO
Representante lêga1 do proponênte.

conformê êxigência contida na Leí 8.666/93, Att. 32, §2o, o ploponente acima qua.Iificado, decfara
não haver, até a presente data, fato inpêditivo no que diz rêspêito à habilitação,/participaÇão
na presente licitaÇão, não se encontrando em concordatê ou estado falimentar, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, aioda, náo estar sofrendo
penalidade de declaraÇão de idoneidade no ânüito da administraÇão FederaL, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmênte pêfa prêsênte âfirmaçâo.

3.0 - DECLÀRÀÇÃO de submeter-se a todas as cIáusulas ê condições do co.respondente instlunento
convocatório,

O proponentê ac lma qualificado declara têr conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrumento convocatório e submetel-se as condiçõês nele estipuladas

Local e Data,

OBSERVAÇÀO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÁO SER ELAEORÀDÀS EM PÂPEL TIMBRÃDO DO LICITANTE, OUANDO EOR O CÀSO'
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FOLHÀ 02,/02
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N' OO03O,/2021
PREEEITURÀ MUNICTPAL DE MOGE]RO

PROPONBNTE:
CNPJ:

4.0 DECLARÀÇÃO de elaboraÇão independentê dê proposta.

(identificaçáo completa do representantê do li.citante) , como replesentante devidamente
constituído de (identj.ficaÇão coinpl.eta do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregâo Presencial no
00030/2021,, dectara, sob as penas da lei, em especial o at:L. 299 do Código penal Brasileiro,
quê i

a) a proposta apresentada para partj.cipar do Pregáo Presêncial n" OOO3O/2021 foi elaboradâ dê
maneira indêpendente pefo licitantê, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indlretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participânte potencial
ou de fato do Pregáo Presencial n" AAA30/2021,, por qualquêr mêio ou por qualquer pessoa;

b) a j-ntenÇão de apresentar a proposta êlâborada para participar do Prêgáo Presencial
OAO30/2027 náo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
de fato do Pregão Presencial nô 00030/2021, por qualque! rneio ou por qualquêr pessoa;

ou

c) que não tentou, po! qualquer mej.o ou po! qualquer pessoa, influir na decisáo de qualquer
outro palticipante potencial ou de fato do Pregão Presencial n" AA030/202L quanto a participar
ou nào da refe!ida licitaÇâo;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para pa.ticipar do P.egáo Preseocial r" 0OO3A/2021
nâo será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualque!
outro participante potencia.I ou de fato do Pregão PresenciaL no 00030/2021 antes da âdjudicação
do objeLo da referida -Iicitaçào;

ê) que o cooteúdo da propostâ aprêsentada pala participâçáo do Pregâo Presencial ^" 00030/2021
não foi. no todo ou em parte, dileta ou indiretanente, discutido ou recebido de qualque!
integrantê da Prefeitula Municipal dê Mogeiro antes da abertula oficial. das propostas; e

f) que está plenamênte ciente do teor e da extensão desta declaraçào e que detén plenos podêres
ê informaÇôes para firmá-la.

Local e Data.

NOME /ASS INATTRÂ/CÀRGO
Represêntante 1egaI do proponente

OBSERVÀÇÀO:
AS DECLÀRÀÇÕES DEVERÂO SER ELÀBORADAS BM PÀPEL TÍMBRÀDO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CÀsO.

\
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
gRE PE ÍTI'R,À MU}IICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀ}IENTE DE LIcIÍÀÇã,o

ÀNEXO III - PREGÃO PRESENCIÀ! N' OOO3O/2021

MODELOS DA DECLARÀÇÃO DE REGU],ARIDADE _ HÀBILITÀÇÃO

RET.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO3O,i 2021
PREFEÍTUÂA MUN]C]PÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

NOME/ASSINÀTÚRA/CARGO
Representante lêga1 do proponente.

oBsÊRvÀÇÁo:
A DECLÀRÀÇÃO DEVERÁ SER ELABORÀDÀ EM PAPE], TIMBRÀDO DO LICITÃNTE, OUANDO EOR O CASO.

1,0 - DECLARAÇÃO DE REGULARÍDADE para habilitaÇão pr:evisto no Art. 4o, Inciso VII. da Lei
7A .520 / 02 .

Locaf e Data.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o di-sposto no Art. 4o, Inciso VII,
da Lei 10.520,/02, quê êstá apto a cumpr:ir plenamênte todos os requisitos de habilitaÇão exigidos
no respectivo instrumento convocatório que regê o certame acima indicado.

\



ESTÀDO DA
PRETETNJRÀ MUN]CIPÀ'. DE MOGEIRO

coMlssÀo pE RI'{ÀNENTE DE LrCITÀÇÀO

a{Exo rv - pREcÃo pRBsENcfÀL No 00030/2021

MINUTA DO CONTFÀTO

PREGÃO PRESENCIÀT NO OOO3O,/2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' PP OOO3O/2021

CONIRÀTO N"r ..../...-Cpl

TERMO DE CONTRÀTO QUE BNTRE SI CELEBBÀM À PREFEITURÀ-
MoGEIRo E .. PÀRÀ ExEcUÇÃo DE sERvIço coNF,oRME
NESTE INSTRUMENTO NA FORUÀ ÀBÀIXO:

MUNICIPÀL DE

DI SCRIMINADO

crÁusur,a pRrt{ErRÀ - Dos EqrDÀrrENTos:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregáo Presencial n' 00030/2021, procêssêdâ nos
têrmos da Lêi Eederal n' 10,520, dê 17 de Julho dê 2002 e subsidiariamente a Lei Federal no
8,666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, dê 14 de Dêzêm-bro de 2006i Dêcreto
Municipal n' 016, de 10 de Novenbr.o de 2006; e leqislação pertinente, consideradas as altêraÇôes
posteriores das referidas normas.

CIÀUSULÀ SEGUNDÀ - DO OBJETO:
O presêntê contrato tem por objeto: CONTRÀTÀÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR?E DE
TRÀTA!,ÍENTO DE SÀÚDE NA POLICLÍNÍCA DA CÍDÀDE DE MOGEIRO E EM HosPITAIs DÀs CIDÀDES
JOÃO PESSOA, CAMPINA GRÂNDE, RECIEB E TRÀNSPORTE DÀS EQUÍPES DA ÀTENÇÂO BÁSICÀ.
Velculo tipo: Placas: ......
Itinêrário:

PACIENTES PARÀ
DE: ITÀBAIANA,

Çao

O serviÇo deverá ser executado !igorosamêntê de acordo com as condiÇõês expressas nêstê
instrultento, propostâ aprêsêntada, êspêcificaçôês técnicas correspondentes, processo de
licitaçáo nodalidade Pregão Presencial n" 00030/2021 e instruÇóes do Contratante, documentos
essês quê ficâa fazendo partês integrantês do presênte contrato, indêpêndente de transcriÇão; ê
sob o regime de tarefa,

cúusul,À EERCETRÀ - Do sÀroR E pREÇos:

O valor total dêste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§

CLÁUSULÀ QUÀRTÀ - DO REÀ,JUSTÀ}.{ENTO EM SEI{TTDO ESTRITO:
No caso de atraso ou não divulgaçâo do Índicê dê rêajustamento, o Contratante pagará ao Contrâtado
a importância calculada pela ú1tima variaÇão conhêcida, liquidândo a diferênçâ corrêspondente
tão 1o9o seja divu.l-gado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a aprêsentar memória de
cálculo refêrêntê âo reajustêmênto de preÇos do valor remanescente. sêmprê quê este ocorrêr.
Nãs afêriÇões fioais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoliamente, o definitivo.
Câso o indice estabelecido para rêajustamênto vênha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais sêr utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a sêr deterninado pê14 leqi
então êm viqo!,
Na âusência de prevj-são 1egal quênto ao lndice substituto, as partes eleqe!ão novo
oficial. para reajustamento do preÇo do valor remanêscênte, por meio de telmo aditivo,
o reajuste poderá sêr rêafizado por apostilamento.
Os prêços contratados são flxos ê irreajustáveis no prazo de um âno.

a

c
)

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante sofici.taÇão do Contratado, os preços poderão
sofrer rêajuste após o interrêgrno de r]m aoo, na mesma proporção da vaaiaçâo vêrifj.cada no IPCA-
IBGE acumufado, tomando se por base o mês de apresentaÇáo da respectiva proposta, êxclusivamênte
para as obrigaçôês iniciadas e conc]-uldas apôs a ocorrência da anualidade.

Pelo presênte instlumento de contrato, de um lâdo prefeitura Municipal de Mogêiro - Àv.
Presidênte João Pessoâr 47 - Centro - Mogeiro - pB, CNPJ n" 08.866.501/OOO1-6?, neste ato
lepresentada pelo Prefeito Àntonio José Ferrêira, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e
dohiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rurâl - Mogeiro - pB, CpE n. 940.199.644-91,
Caltêira dê Identidadê n" 3360118 SSPPAi doravantê simpl-esmente CONTRATÀNTE, e do outro lado

,, CNPJ no ., neste ato rêpresentado
por .... rêsidênte e domiciliado trâ ....,
CPf n' . Carteira de ldentidade Do .,.., doravânte simplesmentê CONTRÀTADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se rêgerá pelas cLáusuLâs ê condiÇóes
seguintes:



CIÁUSIIIÂ SETIÀ - DO PÀGN.IENTO:
o pagamênto será êfetuado mediante processo regular e em observância às oolmas e procedimentos
adotados pelo contratanter da seguinte maneirar Para ocorier no prazo de trinta dias, contados
do período dê adimplenento.

CI.l{usuLÀ gÉTIMÀ - Dos PB,Azos E DÀ VIGÊNCIA:
Os prazos máximos de inÍcio de etapas de execuÇáo e de concfusão do objeto
admitem prorrogaÇão nas condiÇões e hipótesês previstas no Art. 57, s 1.. da
abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - lnicio: Inediato;
b - Concl-usão: 163 (cento e sessenta ê três) dias.
A vj-gência do pr:esente contrato sêrá determinada: até o final do exerclcio
considerada da data de sua assinatura; podendo sel prorrogada nos têtÍnôs
8.666/93.

ora contratado, que
Lei 8.666,/93, êstâo

financeiro de 202L,
do Àrt. 5?. da lei

crÁusu.À orTÀtrÀ - DÀs oBRrcÀÇÕEs Do co}{m,aÍANTE:
a _ Efetuar o pagamento relativo a execuçáo do serviÇo efêtivamente lealizado, dê âcordo corn as
respectivas cIáusulas do presênte contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiêI execuÇão do sêrviço
contratado;
c - Notificar o Cont!atado sobre qualquer irregularidade êncontrada quanto à qualidade do
serviço, exercendo a mais ampla ê completâ fiscalizaÇão. o que nâo êxime o Contralado de suas
responsabilidades cont ratuais e legais;
d - Informar o Contratado da necessidadê dê manutênÇão e/ou repa!o corretivo do vêicu1o,
observadas as normas do respectivo fablicante constantes do manual de manutenÇão correspondente,
o qual não deve!á se! utj..lizado caso haja 1lreqularidâde;
e - Designar reprêsêntantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscal deste contrato, nos têrmos da
norma vigente, especialmente pala acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectivanente,
permitida a contrataçáo de terceiros para assistêncj-a e subsídio de j.nformaçôes pertinentes a
essas atribuiÇõês.

cúuguÍ,À NoNÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNrRArÀDo:
a - Exêcutar devidamente o sêrviÇo descrito na Cláusula correspondente do presente côntrato,
dentro dos melhores pa!ânetros de quâlidade estabelêcidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratuaf, com observância aos prazos estipuladosi
b - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigações concernentes à l-egislação fiscal, civil,
tributár:ia ê trabalhista, bem como por todas as despesâs ê compromissos assumidos, a qua.Ique!
titul-o, perantê seus fornecedorês ou têrcêiros em razâo da execuçáo do objeto contratêdo;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Coútratantê, quando da êxecução do contrato,
que o !êprêsênte ioteglalrnente em todos os seus atos;
d - Permitir e faciLitar a fiscalizaÇáo do Contratantê dêvêndo prestar os lnfolmes e
escla.recimenLos solicitados;
e - Sêrá rêsponsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercêiros, decorxentes
de sua cufpa ou dolo na execução do contrâto, não excluindo ou leduzindo êssa rêsponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão j,nteressado;
f - Náo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, ser0
o conhêcimento e a devida autorização expressa do Contfatante;
g - Mantêr. durante a vigência do contrato, êm compatibilidade com as obrlgaÇões assumidas,
todas as condiÇÕes de habilitaÇão e qualificaçáo exig.idas no respectivo processo ficltatório,
apresentando ao Contratante os documêntos necessários, sêmpre que solicitado;
h - Substituir imediatamente o veículo por outlo equivalente, caso não tenha condiçõês
util-izado no serviÇo;
i - Efetua! os serviÇos dê manutenÇão corÍêtiva e preventiva do veÍculo, mântendo-o êqui
acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito.

cL,iUsULÀ DÉCTMÀ - DÀ ÀLTERAÇÃO E RÊSCISÃO:
Este contrato podêrá ser alterado com â devida justificativâ, unilatêralmentê pelo Contratante
ou por âcordo entre as partês, nos casos plevistos no Art. 65 e será iescindido, dê pIêno
direito, conformê o disposto nos Àrts. '7'7, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93'
O Cont!atado fica ob!igado a acêita!, naa mesmas condiçôes contratuais. os aêréscimos ou
supressões que sê fizelen nos serviÇos, até o respectivo f.imitê fixado no Art. 65, S 1o da Lei

5er

p d

?

Nos rêajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de u.m ano será contado a partir dosefeitos financêiros do ú1timo rêajuste,

cuíusul,À O(IINIÀ - DÀ DotÀÇÃo:
Às despêsas correrão por conta da sêguintê dotação. constantê do o!Çamento viqênte:
Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogêiro: LEr MUNICIPÀL 34o/202r 02.o4o sBc MUNrclpÀL DE SAUDE
02.444.).0,122,a004.2920 MANUTENÇÀo DAs ATTVTDADES DA SECRETARTA DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 oo1
OU?ROS SERV. DE TERC. PESSOA WRIDICÀ 02040.10.301.1012.2014 MANUT DAS ATIV A?ENCAO BASÍCÀ A
SAUDE - PAB FIXO 02040.10.301.1012.2035 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRÀMÀ SÃUDE DA EÀMII,1À
3.3.90.39.00.00 214 ourRos SERV. DE TERC. PESSOA ,lURrDrCÃ 02040.10.301.200?.2042 MANUT DAS
ATIVIDADES DO EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 211 OUTROS SERV. DE TEBC. PESSOA JURIDICA
02040.10.302.1013.2946 'rB'ro MUNrc MEDrÀ E AITA COMP. AMB HOSP - MÀC 3.3.90.39.00.00 214 oUTROS
SERV. DE TERC. PESSOÀ .]URTDICA.



8,666/93, Nenhum acréscimo ou supressáo poderá excêder o linite estabelecldo, salvo as suprêssÕe§
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÀUSULÀ DECII{À PRIUEIR.A - DO RECEBTMETOO:
Executado o presente contrato e obsêrvâdas as condiÇões de adimplêmento dâs obr:igaÇões pactuadas,
os procedimentos ê prâzos para receber o seu objeto pê10 Contratante obedecerâo, confolme o
caso, às disposiÇóes dos Arts. '13 a'16, da Lêi 8,666193.

cúusulÀ DÉcnáÀ SEGUNDÀ - DÀs pENÀuDÀDEs:
A recusa injusta em deixar de curopri! as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, qalantida a prévia dêfêsa, às seguintês pênâlidades previstas nos Àrts. 86 ê 87, da
Leí 8.666/93t a - advertência; b - mufta de mora de 0,5t (zêro virgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atlaao na entrega, no inicio ou na exêcuÇâo do objeto ora
contratado; c - multa dê 10t (dêz por cênto) sobrê ô valor contratado pela inexêcução total ou
parcia.l do contrato; d - simultaneamente. qualquêr das penalidadês cabivêis fundamentadas na
Lei 8.666,/93 ê oa Lêi 1,0.520/02.
se o valor da multa ou indenização devida não for recolhj-do no prazo de 15 dias após â comunicaÇão
ao Contratado, será automaticamente descontado da prineira parcela do paqamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juroa moratórios de 1t (um por cênto) âo mês, ou,
quando for o caso, cobrado iudicj.almente.

crÁusu.À DÉcDa rERcErRÀ - Dà coMpENsÀÇÃo FrlrÀttcErB,a:
Nos casos dê eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde quê o Contratado
oão tenha concorrido de alguma foma pala o atlaso? se!á admj.t.ida a compensaÇão financeila,
devidà dêsdê a data limite f.ixada para o pagamento até a data correspondênte ao êfêtivô pagamênto
da parcela. Os encargos moaatórios devidos em razão do atraso no pagamênto serão cal-culados con
ut.ilizaÇãodaseguintêfórmu1a:EM=NxVPtI,onde:EM=encargôsmoratórios;N=núnerodê
dias entre a data prevista para o pagâmênto ê a do êfêtivo pagamento; VP = valor da parcela a
serpaga;eI=lndicedecompensaÇãofinanceira,assinapurado:I=(Tx-100)+365,sendoTX
= pelcentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItimos dozê mêsês ou, na sua falta, r.]m novo lndice
adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a corarpensaÇão finêncêira venha a ser extj-nto ou de gualquer forma nâo possa mais sêr utj-1izado,
sêrá adotado, em substituiÇáo, o quê vier a ser determinado pela legislaÇão então em vigot.

cúüsul.À DÉcna euÀRrÀ - Do EoRo:
Para dirimir as quêstões decorrentes dêstê contrato, as partes ê1êgêm o Eoro dâ Comarca de
Itabaiana.

E, por estarêm de plêno acordo, foi lavrado o presente contlato em 02(duas) vias, o qual
assinado pefas partes e por duas testenunhâs.

de

TESTEMUNHAS

PET,O CONTRÀTADO

Mogeiro - PB, ... de

PÉLO CONTRATÀNTE

N


