
ESTÀDO DA
PREEEITT'RJÀ MUNICIPÀT DE MOGEIRO

COMISSÃO PERIdANENEE DE LTCITÀçÀO

EDITÀL, Licitação
PROCESSO ÀDMINISER;ÀTIVO NO PP 00006/2022
rrcrraçÃo No . 0000612022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Real-izador do Certame:
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

AV. PRESTDeNte ,roÃo PEssoA, 47 - CENTRO - MOGETRO - PB.

CEp: 58375-OO0 - E-mail: licitacaomogeiroGuol.com.brlcompras,cotacoesGoutlook.com - Te}.: (83)

32661033.

ObservaÇão:
Certanê restrito à participaçáo de Microeapresas, EúPr€sas de Pêguêno Porte e Eguiparados, nos

termos da legislação vigente.

O órgão Realizador do Certame acima qualifj-cado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
denominado simplesmente ORC, torna púbIico para conhecimento de quantos possam interessar que

fará realizar através do Pregoeiro Ofi-cia1 assessorado por sua Equipe de Apoio, as 08:30 horas

do dia 22 de Março de 2022 no endereço acima indicado, licitaÇão na modalidade Pregão
presenci-aI no OOOO6/2022, tipo menor preÇo, e o fornecimento realizado na forma parcelada;
tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal no 10.520, de 17 de Julho
de 2OO2 e subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no

123, de t4 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal no 0L6, de 10 de Novembro de 2006; e

legislação pertj-nente, consideradâs as alterações posteriores das referidas normas; conforme

os- critériol e procedimentos a seguir defj-nidos, objetivando obter a melhor proposta para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO

PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.

1.0.DO OBITETO

1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUlSIÇÃO DE MATERIArS

oDoNToLoGIcoS PARA ATENDER AS DEMANDAS Do PRoGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE

MUNICIPlO.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no

correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
i.ã:;-;;.arutuçaq aci$a dgscrita, que será processada nos termos de§te instrumenioi,convocatório,
especificaÇ.õés- têcnicaa e informáÇões complementares gue o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: pela necessidade da de-vida efetivação de compra para suprir demanda especifica -
óoNrneraÇÃo DE EMPRESA pARÀ AeursrÇÃo DE MATERTATS oDoNTolocrcos PARA ATENDER As DEMANDAS Do

PROGRAMA. SAUDE BUCAL Oe SnCnetnnie DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO -,. considerada oportr;na 'e
imprescinlivel, bem como refevante medida de interesse púbIi..or. : .a14da, pela necessidade -Ce

desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à

^""i*fr"iao 
dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

definidasnasferramentasdep1anejamentoaProvadaS.
) ; . ..:l:

2.O.DO LqCàI E DÀTÀ E DÀ IMPI'GNAÇÃO DO EDIIÀIJ
2.1.os eívelopes contendo a documentação ie.l,ativa à proposta de preços e a habj-litação para

execuÇão do objeto desta licitação, deveráotser entregues a-o Prggoeiro até as 08:30 horas Ço

dia 1i de uarfo de 2022,_ no endereço constqnte-do preâmbu.lo.dqgtê, ins-trumênto' Neste mesÍ|o

1ocal, data e horário será realj-zada a sessão'púb1ica para abertura dos referidos envelopes'
2.2.Informações ou esclaràcimentos sobre esta licitação, serão pgestados nos horários normais

de expeOiente:' I das 08 ;.0.0 - as ' 1'2;OO horas ' E-mail:
licitacaomogeiroGuol . com. br,/compras . cotacoes0ôutlook' com'

2.3.eua1quer pessoa -'cidadão ou li"iturrte - poderá soficitar esclarecj-mentos, providência: ou

lmpugnar o ato convocató1io deste certame, se manifesta.da por escrito e dirigida ao Preggeiro,
iiZ óZ (dois) dias úteis 4ntes da data fixada para recebimento das propostas.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato
convocatório e seus" anexos, decidir "obr" u petição no prazo de alcé 24 (vinte e quatro) horas,

considerado da data em que foi devidamente recebido o pedido.
2.5.4 respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2.5.L.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados,
seguinte endereço: Av. Presidente.]oão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'

exclusivamente no

(



3.0
3.1
3.1
a1
)1
)1
a)

).4

.DOS ELEMENTOS PÀRA LrCrEÀÇÃO

.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes efementos:

.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNC]A - ESPECIEICAÇÔES;

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

.3.ANEXO rII - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;

.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.

.A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e

. 2 . Pelos sites : www.mogeiro. pb. gov. br/licitacoes ; www. tce' pb' gov' br

4. O.DO SUPORTE LEGIIT
4.1.Esta licitaÇão reger-se-á pela Lei Eederal no 10.520, de t1 de Jul-ho de 2002 e

subsidiariamente a Lei Eederal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei compfementar n" !23, de 14

de Dezembro de 2006; Decreto Municipal no 016, de 10 de NoveÍibro de 2006; e legislaÇão pertinente,
consideradas as alteraÇões posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes
deste j-nstrumento, independente de transcrição.

s.O.DO PRÀZO E DOTÀÇÃO

5.L.O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora ficitado, conforme suas caracterÍsticas e as

necessidades do ORC, e que admite prorroqaÇão nos casos previstos pela Lei 8'666/93, está abaÍxo

indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de compra:
Entrega: Imediata.

5.2.o fornecimento será executado de acordo com as especi-ficações definidas no correspondente
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo não estabelecer o

local- para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em

uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional'
5.3.o prazo de vigência do correspondente contrato será determj-nado: até o final do exercÍcio
financàiro de 2022, considerado da data de sua assinatura.
5.4,As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:

Recursos próprios do Município de Mogeiro: LEr MUNTCTPAL 358/2027 02.040 sEC MUNrCÍPAL DE

'AUDE/FMS 
o2o4o.to.L22.ooo4.zgzo ueúurnxÇÃo DAs ArrvrDADEs DA SECRETARTA DE SAÚDE

O2O4O.1O.3O1 .LOLI.2O3? MANUTENCAO DAS ATÍV]DADES DO PROGRÀMA SAUDE BUCAL O2O4O' 10'302 '1'OL3'2943

- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

6. O.DAS COI{DIÇõES DE PÀRTICIPÀÇÃO
6.1.os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois

envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO' devidamente

identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de

habilitação, nos termos defj-nidos neste instrumento convocatório'
6.2.A participação neste certame é restrita às Microempresas' Empresas de Pequeno Porte e

Equiparados, nos termos da legislação vigente'
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o reglme falimentar' empresas

estrangei-ras que não funcionem no pais, nem aqueles que tenham sj-do declarados inidôneos para

licj.tar ou contratar com a Administração pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão

do direito de licitar e contratar com o ORC'

6.4.oslicitantesquedesejaremenviarseusenvelopesPropostadePreçoseDocumentaçãovia
postal - com Aviso áe Recebimento AR -, deverão remetê-fos em tempo hábit ao endereço constante

do preâmbulo deste j,nstrumento, aos cuidados do Pregoeiro - El-aviano clebson Araújo' Não sendo

rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e

olicitante,portanto,desconsideradoparaefeitodeparticipaÇãono.certame.
6.5.euando observada a ocorrência da entrega apenas dos envefopes iunto ao Preqoeiro, sem a

permanência de representante credenciado ,ru-r."f.ctiva sessão pública, ficará subentendido que

ã licitante abdicou da fase de lances verbais '

6.6.Éi vedada à participação em consórcio'

?.0.DÀ REPRESENTAÇÁO E DO CREDENCIÀl','iElITO

7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro' quando for o caso'

através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento

licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais ' cada ficltante

credenciará apenas um representante que será o único. admitido a intervir nas fases do certame

na forma prevÍsta neste instrumento, pàdendo ser substituido posteriormente por outro devidamente

credenciado.
't ,2.Para o credenc iamento deverão ser apresentados os seguintes docrmentos:

7 .2.L.Tratando-se do representante legal-: o instrumento constitutivo da empre sa na forma da Lei,

quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus

poderes para exercer direitos e assumir obrigaç
ràtando-se de procurador: a procuraÇão

ões em decorrência de taf j-nvestidurai
por instrumento púb1ico ou particular da qual

verbalmente lances, negociar preços, firmar-aaÍ

constem os necessár.ios poderes para formular
declarações, desistir ou aPresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos

pertinentes ao cêrtame; acompanhada do correspondente instrr.rmento de constituição da empresa,

quando for o caso, que compr ove os poderes do mandant e para a outorga' Na hipótese de procuração

seja pa rticular deverá ser reconhecida a firna en cartório do respectiwo sigmatário.
7.2.3.O rePresentan
que contenha foto.

telegaleoProcurado r deverão identificar-se apresentando documen icial



7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do início da sessão púb1ica -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pefo Pregoeiro
ou membro da Equipe de APolo.
7.4.4 não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de

credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame'
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a

manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório, Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros efementos necessários
à participação no certame, desde que apresentados na forma definida nestê instrumento.
7.5.Nomomento de abertura da sessão púb1ica, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qual-quer dos enveJ-opes, a seguinte
documentação:
7.5.1.Dec1aração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
't.S.2.Dec1araÇão dando ciência de que cumpre pl-enamente os requisitos de habilitaÇão, conforme
model-o - Anexo III; e

7,5,3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3" da Leí L23/06, sendo

considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento
diferenciado e simpllficando na forma definida pela legislação vigente. Tal- comprovação poderá

ser feita através da apresentação de qualquer lrm dos seguintes documentos, a critério do

licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissíona1 da área contábi1,
devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pel-a junta comercial da sede do

ricitante ou equivalente, na forma da legislaÇão pêrtinente. A ausência da referida declaraÇão

ou certi-dão simplificada impedirá a partÍclpação do licitante no presente certame'
7,5.3.1.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art' 43, § 3o, da Lei 8'666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é. de fato e de direito, considerado microempresa ou

empresa de pequeno porte.
7.6,euando os envelopes proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a

documentação refaci_onada nos itens 7.5.L,': .5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do enverope

Proposta dê PreÇos.

8.0.D4 PROPOSTA DE PREÇOS

8.1.4 proposta deverá ser apresentada em 01(uma)

seguintes j.ndicações no anverso:
via, dentro de envelope lacrado, contendo as

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

0000 6 / 2022

o ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes eLementos:

g.2.proposta eraborada em consonância com as especificações constantês deste instrumento e seus

elementos - Anexo Í -, em papel tj-mbrado da empresa, quando for o caso' assinada por seu

representante l-egaf, contendo no correspondente item cotado: dlscriminação' marca e/ou modelo e

outras caracterÍsticas se necessário, quantidade e valores unitário e total expressos em

algarismos.
g.3.será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimals' lndicação

em contrári_o está suieitá a coireção observando-se os seguintes critérios:
B.3.1.Fa1ta de dígltos: serão acrescidos zerosi
S.3.2.Excessodedigitos:sendooprimeirodigitoexcedentemenorque5'todooexcessosera
suprlmido, caso contlário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais itens

excedentes suprimidos.
8.4.A quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser inferior a l-008 da

estimativa detal_hada no correspondente Termo de Referência - Anexo r. Dísposj.ção em contrário

não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado'

8.5,A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional' elaborada com

clareza, sem alternativas, rasuras. emendas e/ou entrelinhas' suas folhas rubricadas e a ú1tima

datada e assinada pelo responsáve1, com indicação: do valor total da proposta em algarismos'

dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá

ser inferior a 60 dias, e outras informações e observufo"" pertinentes que o ]icitante julgar

necessári-as.
B.6.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e o vafor total' resultado da multiplicaÇão

do preço unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá'
g.7. Eica estabefecido que havendo divergêncla de preÇos unitários para um mesmo produto ou

servj-ço, prevalecerá o de menor valor'
8.8,No caso de alteração necessária da proposta fei
decor rente excl-usivamente de incorreções na unidade

ta pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
de medida utilj-zada, observada a devida

proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o val-or corrigido

8,9.4 não indlcação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condiçÔes de pagamento

ou de sua validade, ficará subentendido que o licitant e aceitou integ ral-mente as disPosições do

ato convocatórÍo e, Portanto, serão consideradas as determínações nele contidas para as referídas

exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da prop

I . l-0. É f acultado ao l- icitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido Pelo ORC, desde

-í

que esteja devidamente preenchj'do'
B.11.Nas licitações para aquisiÇão de mercadorias o participante indicará a origem dos

ofertados. A eventu.l furtu da referida indicação não descrassificará o licitante'



8.12.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste instrumento.
8.13.Eica facultado ao licitante a apresentaÇão da proposta também em midia, ou seja, em CD ou

PENDRIVE.

9. O.DÀ rrABrLrrÀÇÁo
9.1,Os docrmentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 0l- (uma)

via, dentro de enveLope facrado, contendo as seguintes indicaçÔes no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGE]RO

DOCUMENTAÇÃO - pnecÃo PRESENCTAL N". 00006/2022
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOpE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos

9.2.PESSOA JURÍDICA:
g.2.L.Prova de inscrição no Cadastro Naciona] de Pessoa Juridica - CNPJ'
g.2,2.prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou munj-cipa1, relativo à sede do

Iicitante.
g,2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado de documêntos

de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio. Decreto de autorizaÇão, em se tratando de empresa

ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir' Regj-stro

comercial, no caso de empresa indivlduãI. Estas exigências não se aplicam ao l-icitante que'

quando da etapa de credencj-amento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos termos

do presente j-nstrumento convocatório, a referida documentação solicitada neste subitem'
9.2.4.Balanço patrimonial e demonstraÇões contábeis do úItimo exercicio social, já exigiveis e

apresentados na forma da 1ei, com indicaÇão das páginas correspondentes do livro diário em que

O mesmo Se encontra, bem ComO apresentação dos Competentes termos de abertura e êncerramento'

assinados por profissional habilitado e devj-damente registrados na junta comerciar competente'

vedada a sua substituiÇão por bal-ancetes ou balanços provj'sórios ' Tratando-se de empresa

constituida há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu

primeiro ano de existência no prazo 1ega1, páaerá apresentar o Balaço de Abertura assinado por

profissional habilitado e devidamente registrado na iunta comercial competente'
g.2.5.RegularidadeparacomaEazendaEederal-CertidãoNegativadeDébitosRelativosaos
Tributos Eederais e à Dívida Ativa da União'
g.2.6.certidõesnegativasdasEazendasEstadualeMunicipaldasededolicitante,ououtro
equivalente, na forma da lei'
g.2.'t.comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantj-a por Tempo de serviço - FGTS'

apresentando o respectivo certificado de Regularidade fornecida pela caixa Econômica Federal'

9.2.8.Provadei-nexistênciadedébitosinadimplidosperantea.IustiçadoTrabalho,mediantea
apresentação de Certidão Negativa de Débitos írabalhistas CNDT, nos termos do Titufo VII-A da

consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5'452' de Lo de maio de 1943'

g.2.g.DeclaraÇão do Licitante: de cumprimento do disposto no Art' '7o' Inciso xxxIII' da

constituiÇão Eederal - Art 21, rncí.o v, du Lej. g .666/ga; de supervenj-ência de fato impeditivo

no que d.:z respeito à participação na licitaÇão; e de submeter-se a todas as cláusulas e

condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo TT '

9.2.to.certidão negativa de fa1ência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

Ilcitante, no máximt 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas'
g.2.t:_comprovação de capacidade de desempenho anteriãr satisfatório, de atividade igual ou

assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa iuridica de

direito Púb1ico ou Privado'
g.2.t2.Alvará de tocalização e funcionamento e/ou declaração da Prefeitura do Iocal da sede da

Firma, informando que a *ó"*u funcj-ona no endereço mencj-onado nos documentos '

g.3.osdocumentosdeHabilitaÇãodeverãoserorqanizadosnaordemdescritanesteinstrumento,
precedidos por um indice correspondente, podendo ser apresentados em orj-gj-na1' por qualquer

processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de

Apoio ou publicaàaá 
"* 

órgao àa imprensa oficiaf, quando for o caso. Estando perfeitamente

Iegíveis, sem conter borrôes, rasuras, emendas ou enirelinhas' dentro do p1;azo de validade' e

encerrados em envelope devidamente lacrado e índevassáve1' Por ser apenas uma formalidade que

visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido indíce não inabiLitará o licitante'
9.4.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente

autenticadas ou das vias origj-nais parã autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio

ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora

do envelope especÍfico, tornará o respectivo l-icitante inabllitado' Quando o documento for

obtido via rnternet sua legatidade serã comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes '

poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastraf de fornecedor' constante

dos arquivos do ORC, para comprovação dá autenticidade de elementos apresentados pelo licitante'
quando for o caso.

IO.O.DO CRITÉRIO PAR,A JI'LGA}ÍE!{TO T\

i:;[Í: ::*Fi;i:'#'i""1ã:;.','J.T'"ão53li"o'::":'"".':i;&4"*:';"":1"o,'-x""".x'" i"';i;i"""§:



instrumento convocatório, será considerado
correspondente item.
l-0.2.Havendo igualdade de valores entre duas
disposto no Art. 30, § 2o, Inci-so TI, da Lei
lances verbaj-s, se fará através de sorteio'

o critério de menor preÇo apresentado para o

ou mai-s
I .666 / 93,

propostas escritas, e após obedecido o

a classificação inicial para a fase de

11 .O.DÀ ORDEM DOS TRÀBAI.HOS

1l-.1.para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de

15 (quinze) mj.nutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,

nenhum outro será aceito.
l-1.2.Dec1arada aberta à sessão púb1ica pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento

dos interessados. somente participará ativamente da reunj-ão um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por gualquer pessoa que se interessar.
1l-.3.o não comparecimento do representante de qualquer dos ficitantes não impedirá a efetivaÇão
da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitaÇão de todas

as condições estabelecidas neste Instrumento convocatório e seus anexos '
11.4.Em nenhuma hipóteSe Será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou

substituiÇão dos envelopes ou de qualquer elemento exj'gido e não apresentado na reunião destinada

ao recebimento das propostas de preços '
11.5.O pregoeiro reteberá de cada representante os envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão

e a declaração, separada de qualquei ao" envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os

requlsitos de habilitação.
ll.6.posteriormente abrirá os envelopes Propostas de PreÇos, rubricará o seu conteúdo juntamente

com a sua Equipe de Apoio, .o.rf"tindo-u" quanto à validade e cumprimento das exigências

constantes no instrumentt convocatório e solicitará dos lici-tantes que examinem a documentaÇão

nefes contidas.
ll.T.prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porvenLura

formuladas pelos lici-tantes, dando-Ihes ciência, em seguida, da classificaÇão iniciaf indicando

a proposta de menor preÇo e aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento'

relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário'

poderá divutgar o resultado numa nova reunião'
11.8.Não havendo para cada item licj-tado pefo menos três propostas nas condiÇÕes acima definidas'

serão classificadas as melhores ptopo"Cu" subsequentes, até o máximo de três' quaisquer que

sejam os Preços oferecidos.
11.9.8m seguida, Será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes

dos ficitantes inicialmente ctassificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em

valores distintos e decrescentes, a partir do autor_da proposta de maior preÇo. serão realizadas

tantas rodadas de lances verbais ' quantas se fizeràm necessárias ' Esta etapa poderá ser

i-nterrompida, marcando-se uma nova sessáo púb1ica para continuidade dos trabalhos' a critério

do Pregoeiro.
11.10.Nãoserãoaceitoslancescomvaloresirrj-sórios,incompativeiscomova]-ororçado,e
deverão ser efetuados em unidade monetárj-a nacionaf. A desistência em apresentar lance verba],

quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances

verbais para o correspondente item cotado e na manutenÇão do último prêÇo apresentado' para

efeito de classificação final das propostas '
11.11.Declarada encerrada a etapa comietitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a

aceitabilidade da primeira classificãda, quanto ao objeto e valor' decidindo motivadamente a

respeito será aberto o envel-ope contendo a documentação
tt.12. Sendo aceitável a proposta de menor preÇo'

formulado, Para confirmação das suas condiÇões
de habilitaç ão somente do licitante que a tiver
habilitatórias ' Constatado o atendimento P1 eno das exigênc ias fixadas no instrumento

convocatório, o Iicitante será declarado vencedo r, sendo-lhe adj udicado o resPectivo item,

objeto deste certame, aPó s o transcurso da comPeten te fase recursal, quando for o caso'

l-1. 13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitan te não atender as exiqência habilita tórias,

o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes' na ordem de classificaÇão, verificando a sua

aceitabilidade e P rocedendo à habÍ1j-tação do proponent e, e assim sucessivamente, até a apuraÇão

de uma Proposta quê atenda as disposições do instrumen to convocatório

11. 1"4 . Da reunião lavr ar-se-á Ata circunstanciada, na qua1 serão regist radas todas as ocorrências

e que, ao final, será assj-nada pelo Pregoeiro, sua Equi-pe der Apoio e licitantes Presentes'
rovaÇão de regularidade fiscal- e

11 , 15 , Em decorrência da Lei ComPlementar 723/06, a comp

trabalhista das microemPre sas e empresas de pequeno porte somente será exigida Para efeito de

assinatura do contrato, obse rvando-se o segui-nte procedimento:

l-L. 15. 1.As microempresas e empres as de Pequeno Porte, Por ocasião da ParticiPação nesta

lj.citação, deverão apresentar toda a documentaÇão exigida Para comp rovaÇão de regularidade

fiscal e trabalhlsta, dentre os documentos enumerados neste instrumen to para efeito de

nabilitação e integrantes do envelope DocumentaÇão , mesmo que esta aPresente alguma restrição;

1l- . l-5 . 2 . Havendo alguma restrição na comprovaÇão da regularidade fiscal e trabalhista, será

assequ rado o Prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que

tante for decfarado vencedor, prorrogáveis Por igual periodo, a critério do ORC, Para a

áo débito, e emissão da eventuais
regularização da documentação, Pag amento ou Parcelamento
cert idôes negativas ou Positivas com efeito de certidão negativa;

ia do
1.15.3.4 não-regularização da docume ntaÇão, no Prazo acima Previsto, implicará de

di reito à contratação, sem prejuizo das sanções Prevj-stas no Art' 81 , da Lei 8.666/93 endo

o lici-

1

facultado ao ORC convocar os licitantes remane

do contrato, ou revogar a licitação'
scentes, na ordem de class ificaÇão. Para ass ura



11.16,Os documentos apresentados pelos llcltantes no Credenciamento e os elementos constantes
dos envelopes proposta de PreÇos e Documentação que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DocumentaÇão, ainda lacrado, do

l-icitante descLassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por
seu representante 1egal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaÇão do

presente certame, será sumariamente destruido.

12.O.DO CRITÉRIO DE ACEITÀBII.IDÀDE DE PREÇOS

l_2.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item rel-acíonado no Anexo I
- Termo de Referência - EspecificaÇões, na coluna código:
L2.I.L.Com indícios que conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibifidade, pelo critério
definido no Art. 48, lrÍ, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possíve1 a imedÍata
confj-rmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exeguibifj-dade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos,

conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item'
L2.2.Salienta-se que tais ocorrências não descl-assj-ficam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondênte'

13.0.DOS RECITRSOS

L3.1.Declarado o vencedor, qualquer Iicitante poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art' 4o, Inciso XVIII' da Lei t0'520/02'
L3,2,A acofhimento do recurso importarà a invafidaÇão apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento '
13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do ticitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicaçaá do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor'

13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do oRC fatâ a adjudicação do obieto da

licitaÇão ao proponente vencedor'
13.5.o recurso será dirigido à autoridade superior do oRc, por intermédio do Pregoeiro, devendo

ser protocol-izado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12t00 horas'

excluslvamente no seguinie endereço: Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'

14. O.DA ITOMOLOCAçÁO E ÀDJUDrcÀÇÁo
l4.1.Concluido a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentaÇão

de habilitação e observados os recurso" potrr.rrt.rtá i.rte.postos na forma da legislação vigente'

o pregoeiro emitira relatório conclusivo dOs trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a

autoridade superior do oRC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários

à AdjudicaÇão e Homologação da respectiva licitaÇão' quando for o caso'

14.2.A autoridade superior do oRC poderá, no entanio, tendo em vista sempre a defesa dos

interesses do oRc, discordar e delxar de homologar, total ou parcialmente, o resultado

apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação' desde que apresente a devida

fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licj-tantes'

15.O.DO CONTRÀTO
1-5.1.Após a homoLogaÇão pefa autoridade superior do oRC, o adjudicatário será convocado para'

dentro do prazo de 05 (cinco) dias conse"rr€irro" da data de recebimento da notifj-caÇão' assinar

orespectivocontrato,quandoforocaso,efaboradoemconformidadecomaSmodalidadespermitidas
pelaLeiB.666/93,podendoomesmosofreralteraÇõesnostermosdefinidospelareferidanorma.
L5.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de

validadedesuaproposta,olicitanteperderátodososdireitosqueporventuratenhaobtidocomo
vencedor da licÍtação.
15.3,É permitidO aO oRC, no caso do liCitante vencedor não comparecer para assi-natura do contrato

no pxazo e condiÇões estabel-ecidos, convocar os l-icitantes remanescentes' na ordem de

classificaÇão e sucessivamente, para fazê-1o em iguat prazo do ticitante vencedor'

15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinádo pelo ficitante vencedor' poderá ser

alteradocomadevidajustificativa,unj.lateralmentepeloContratanteouporacordoentreas
partes, nos casos previstos no Art. âS. será rescindido, de pleno direito' conforme o disposto

nosArts'l7,7Be?g,todosdaLeiS-666/g3ierealizadonaformadefornecimentoparcelada'
15.5.OContratadoficaobrigadoaaceiLarrnasmesmascondlçõescontratuais'osacréscimosou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art' 65' S 1o da Lei

8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá "*.àd.. 
o limite estabelecido, salvo as supressões

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes '

16. O . DÀS SAIIÇõES ÀDMrNrsrRÀTrvAS
16.1.Quem, convoCadO dentro do prazo de validade da sua proposta' não cel-ebrar o contrato'

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar intormalOes falsas ou cometer fraude fj-scal'

garantidoodireitoàampladefesa,ficaráimpedidodelicitarecontratarcomaunião'Estados'
Distrito EederaL ou Municipios e, será descrãdenciado do sistema de cadastramento unificado de

Eornecedores SICAE do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados' Distrito

Federal ou Municípios, pefo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

neste Edital e das demaj-s cominações legais '
16.2.Arecusa j-njusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais' s16\itará

o contratado, garantida a prévia defesa, às seguj-ntes penalidades previstas' TIo-s,]-.-.":^§u \ e,,

da Lei 8.666/93: a _ advertência; b . multa de mora de 0,58 (zero v,1r.gu]a cinco-!.:\."\.o)

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega' no inicio ou na t""t\"\$'
\.^)



17.0.DÀ COMPROVÀÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBTMENTO DO OBJETO

17 . 1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das

pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão,
àaso, à disposições dos Arts' 73 a 16, da Lei 8.666/93'

obrigaçÕes
conforme o

18.O.DO PAGAMENTO
1g.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e

procedimLntos adotados pelo ORC, da seguj-nte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
j,B.2.O desembol-so máximo doperíodo, não será superior ao valor do respecti-vo adimplemento, de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o Caso, e sempre em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum val-or será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigaÇão

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou i-nadimplência, a qual poderá ser

compensada com o paqamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza'
l-B. .Nos casos de eventuai-s atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórj.os devidos em razáo do atraso no pagamento

serão cal-culados com util-ização da seguinte fórmul-a: EM: N x VP ' Ít onde: EM: encargos

moratórios; N = número de dias entre a data prevísta para o pagamento e a do efetivo pagamento;

Vp : vafor da parcela a ser pagai e I : índice de compensação fi-nanceira, assim apurado: I :
(TX + 100) + 165, sendo TX : percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
índice estabelecido para a compensação fi-nanceira venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilj-zado, será adotado, em SubstituiÇão, o que vier a ser determinado pela

legislação então em vigor.

19. O.DO REÀ.JUSTÀ}ÍENTO
19.1.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'

19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicÍtação do Contratado, os preÇos

poderão sofrer reajuste após o interreqno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no rpcA-rBGE acum;Iado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,

exclusivamente para as obrigações initiadas e concluidas após a ocorrência da anualidade'
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interreqno mini-mo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste'
1g.4.No caso de atraso ou não divulgáção do índice de reajustamento, o contratante pagará ao

Contratado a importância cal-culada-pe1a ú1tima variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgádo o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a

aprese;tar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre

que este ocorrer'
l,9.5.Nas aferições fj-nais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoríamente, o definitivo'
1g.6.Caso o indice estabefecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utili-zado, será adotado, em substituição, o que vj'er a ser determinado pela

legislação então em vigor.
l-9.7.Na ausência de prãvisão legal quanto ao indj.ce substituto, as partes elegerão novo indice
ofj-cial, para reajusiamento do preço do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo'
19.8,O reajuste poderá ser real-izado por apostilamento'

20. O.DAS DrSPOsrçõEs GERÀrs
20.1.Não será devida aos proponentes pel-a elaboraÇão e/ou apresentaÇão de documentação relativa
ao certame, qualquer tipo de indenização'
20.2,Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuração legal-, poderá representar mals

de uma Licitante.
20.3.4 presente 1|ci-tação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse púb1ico

decorrente de fato supàrveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por

ilegalidade, de oficio ou por provocaÇáo de terceiros, medj-ante parecer escrito e devidamente

fundamentado
20.4.Caso as datas Previstas Pa ra a realizaÇão dos eventos da presente licitação sejam declaradas

ferj-ado e não havendo ratificaçã o da convocação, ficam transferidos automaticamente para o

mesmo local e hora anteriormente previstosprimej-ro di-a útil subsequente, no
20.5.o ORC Por conveniência admi nistrativa ou técnica, se reserva no direito de para

qualquer tempo a execução da cont rataÇão, cientificando devidamente o Contratado

objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
tolal ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei L0-520/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenj-zação devida não for recol-hido no prazo de 15 (quinze) dlas
após a comunJ-cação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do

pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1B (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente'
16.4.Após a aplicaçáo de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
será reglstrado e publicado no cadastro correspondente'



2O.6.Decairá do direito de i-mpugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
guê, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que ta1 comunicado não terá efeito de recurso.
20.7,Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, i-mpostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preÇos.
20,8.4s dúvidas surgidas apôs a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superi-or do ORC, em quatquer fase da licltaÇão, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a compl-ementar a instrução do processo.
20.9.Para di-rimir controvérsias decorrentes
competente é o da Comarca de ltabaiana.

deste certame, excluído qualquer outro, o foro

Mogeiro - PB, 0 Março de 2022

BSON JO
Preg iro oficial



ÀDTEXO r - PREGÀO PRESENCTÀ! N" 00006/2022

TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

ESTÀDO DÀ
PREFEITURJÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo PERI'íÀNEIÍIE DE LTCTTAÇÃO

CONTRÀTAÇÃO
DO PROGRAMA

1.O.DO OBJETO
l- . 1 . Constitui obj eto desta I j-cJ-tação:

ODONTOLOGICOS PARÀ ATENDER AS DEMANDAS

MUNTCIPIO.

ca Sel-dÍn adulto c/ 3

avanca seldin reta
I j-nato 4109r

DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE

2. O..'USTIFICÀTIVÀ
2.l.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contrataÇão em tela,
2.2.As caracteristicas e especificaÇões do objeto ora licitado são:
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204 i-ra de Poliéster Unid
205
206

rniz Cavit IIO Pct
rniz com El-úor

ilÍcone de condensaÇão base densa e fluida (zermark) Pct
t polimento e acabamento de resina compo
com 30 unidade
scos de Felt 2mm caixa com 24 unidades
t acabamento e

de carbono aa uste oclusal Unid

de base densa e fluida (Ligth) Ki-t

ino de fibra de vido caixa com 10 unidades

resinoso dua.l- Unid

PE - Partj-cipação Exclus va ME/EPP: Art, 48, I, da Lei 123 06

2.3, para o i-tem com a indicaÇão 'ME* a participaÇão é exclusiva a Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, nos termos da legislaÇão vigente'

3. O.OBRTGAÇõEs oo CoNTRATADO

3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razáo da execução do objeto contratado'
3,2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes. os materiais ou serviÇos que apresentarem

alterações, deterioraÇões, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências

do instrumento de ajuste pactuado. ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento'

3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia

e expressa autori-zação do Contratante'
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações u"..r idu", todas as condiÇões de habilitação e qualificação exigidas no

respectivo processo licitatório, apresentando ao contratante os docr'mentos necessários' sempre

que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fil-ia1 da empresa que apresentou a documentaÇão

na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-

sêr rigorosamente, dentro dos preceltos legais, normas e especificações técnicas

correspondentes .

c/ 50 1

Cx

sta de fixas fino3004 Pct

d

I

4.0
4.1

DO CRITÉRIO DE ACEITÀBILÍDÀDE DE PREçOS

Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acima'

col-una código:
4.1.1.Com indlcios que conduzam a uma presunÇão relatj-va de inexequibi-Iidade' pelo critério

definido no Art 4g, rr, da Lei 8,666/93, em ta1 situação, não sendo possíve1 a j'mediata

confirmaÇão,poderáserdadaaolicitanteaoportunidadededemonstrarasuaexequibi]-idade,
sendo-lhe facuftado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a -viabilidade dos preÇos'

conforme parâmetros do-mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item'

4.2.Sa1ienta-se que tais ocorrências não desciassificam automaticamente a proposta' quando for

o caso, apenas o item correspondente'
4.3.Os lances verbais serão áfetuados em unidade monetária nacional.

5.O.MODEÚO DA PROPOSTÀ

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços

podendoolicitanteapresentarasuapropostanoprópriomodelofornecido'
devi-damente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01

na

correspondente,
desde que seja

RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS

SECRETÁR]A

ricresol Formal-ina
sel-ina em Pasta

Unid
UN1d

207
208
209
210

2tL
unfd212

2r3

unad

2L4

2L6
2l'7

1(
1(
1(



ESTÀDO DÀ
PREEEITT'RJL MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERI'íANENTE DE LICIÍAÇÁO

ÀIIEXO 01 ÀO TERMO DE REFEFÉNCIA - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N" 00006/2022

PROPOSTA

REF.: PREGÁO PRESENCIÀI NO 00006/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS

Do PRoGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN]CIPIO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaÇão em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo

UNIDADE

39
40 acote
4L

1

era 7

PREÇO TOTÀI,
CODIGO DI

acote com 3 si-do Gel,-l-

2

3

t,NITgUANTIDÀDE

CX

2t
Unid

unid
Unid

t

50
25

5

5

4

5

6
'7

4

1
Unid
UnidI

9 ,cx
CX

Lt
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S

*

adulto c/ 3
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veolótomo
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2
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10
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rocas diamantada 3118C
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10uni-dfica Adu1toefícula Rao].L49 unidc/ 100InRAOI

5Unid
2LL

L52 10:pctte de rato
54

I

de on

inça anatômica
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t]2
1

ina Acrilica

Acrí1
500 ml

Unid

unid

2unid

3Unid

Unid

Unid

3un1(1

tro

:135

de

hemostática

l

I
i

alumínio
150i

i

B1

de

3gr

1



184 rResina
:e2

Fotopol-imerizávelmicrohibrida 3 gr Unid 30.

185 iRevelador Odontológico 475 ml Unid

186 va Unid 20

187 sde Unid 100

8 ve1 Uni-d t0

r-89 r Unid 30

190 e De 1,0 m1 Uni-d 2oai
20
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c reta Unid 50

193 iSonda Periodontal willians Unid
Unid 2L94 'sugado odontológico descartáve1
Unid 15
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797 soura curva Unid 50

soura Me t zerüraue r Unid 5

99 esoura reta Unid 50,

200 esoura romba Unid 51

201 soura fina unid 5

Unid 1202 iTira de Lixa de Aço c
Unid203 Tira de Lixa de .éster c/ 150

20 de ter Uni-d
Unid 1

2
Unid206 em Pasta

20't z Cavitário Pct 10
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209 de condensaÇão base
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Kitde adição densa e fI2\4

215 ino de fibra de com

dades
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Unid
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item B'0:

CNPJ

/ _ae de--

Responsáve1

L2

base

vido

5

!

201

5'

\



EOLHA 07/02

ESTÀDO DÀ
PREEEITURA MI'NICIPÀÍ, DE MOGEIRO

coMrssÃo PER!ÍÀIIEIflIE DE LrCrTÀçÃO

À}IEXO II - PREGÀO PRESENCIA]. N" 00006/2022

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO pnnsnucrAl N" 00006/2022
PREEEITURA MUN]CIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

l-.0 - DESLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7o, fnciso xxxIIl, da cE - ArL' 21, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

o proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art' 7o inciso
XXXIII da Constituiçao Eederal, Lei õ.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu

quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, periqoso ou

insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabarho; podendo existÍr menores, a

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente'

2.0 - DESLARÀÇÃ6 de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na

licitação.

conforme exigência contida na Lei B'666/93' Art' 32' §2"' o proponentê acima qualificado' declara

não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitaÇão/participaÇão
na presente licitaÇão, não se encontru.táo "* 

concordata ou estado falimentar' estando ciente da

obrigatoriedade d; informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo

penalidade de decl-aração de idoneidade no âmbito da administração Federal' EstaduaL' Muni-cj-pal

ou do Distrito Federai, arcando civil e criminafmente pela presente afirmaÇão'

3. O - DECLARÀÇÃO de submeter-se a todas as

convocatóri.o.
cláusulas e condj-ções do correspondentê instrumento

proponente ac j-ma quali-f icado declaraterconhecimentoeaceitartodasascláusulasdoo
spectivo instrumento convocat ório e submeter-se as condições nele estiPuladas.

Locaf e Data.

NOME /AS S INATURA/ CARGO

Representante legal do proponente '

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE' QUANDO EOR O CASO

\



FOLHA 02/02
REE.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOOO6/2022
PREFEITURA MUNIC]PAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

(identificaÇão completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituido de (identificaÇão completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórci-o), para fins do dj.sposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial no

00006/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasil-eiro,
que:

a) a proposta apresentada para particj-par do Pregão Presencial n' 00006/2022 foi elaborada de
maneira independente peto licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n" 00006/2022, por quafquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta el-aborada para participar do Pregão Presencial no

00006/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou

de fato do pregão Presencial n" 00006/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) quê não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisáo de qualquer
outrt participante potencial ou de fato do Pregão Presencial no 00006/2022 quanto a participar
ou não da referida licitaÇão;

d) que o conteúdo da proposta apresêntada para participar do Pregão Presencial- no 00006/2022

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial a" 00006/2022 antes da adjudicação
do objeto da referida l-icitaÇão;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n" 00006/2022

não foi, no todo ou- en parte, direta ou i-ndiretamente, discutido ou recebldo de qualquer

integrante da prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oflcial das propostasi e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta dectaração e que detém plenos poderes

e informações Para firmá-la.

Local e Data

NOME /ASS INATIRA/CARGO
Representante 1ega1 do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃo sER ELABoRADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO

\



ESTÀDO DA
PREEEITI'R,A MUNICIPAI DE MOGEIRO

coMrssÃo PER!ÍANENTE DE LrCrTÀÇÃo

Àr{Exo rrr - PREGÃO PRESENCTÀ! N" 00006/2022

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REE.: PREGÃO PNNSENCIAL NO OOOO6/2022
PREEE]TURA MUNICTPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 40, Inciso VII, da Lei
L0 .520 / 02 .

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4o, Inciso VII,
da Lei tO,52O/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisítos de habilitaÇão exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indj-cado.

Locaf e Data.

NOME /AS S INATURA/ CARGO

Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÃO OSVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL T1MBRADO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO.



ESTÀDO DA
PRSFEITUF"A MT'NICIPAI DE MOGEIRO

COMISS.ãO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO

ÀITEXO rV - PREGÀO PRESENCTAT N" 00006/2022

MINUTA DO CONTRATO

PREGÀO PRESENCTÀL Na 00006/2022
PROCESSO ADMINTSTRATIVO NO PP OOOO6/2022

CONÍRATO NO /...-cel
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREEEITURA MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ... , PARA FORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA E'ORMA ABAIXO:

pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av'
presidente João pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501,/0001-67, nestê ato
representada pelo prefeito Antonio José Ferreira, Brasileiro, Solteiro, Empresarío, residente e

domiciriado na sitio pintado de cima, 138 - Area Ruraf - Mogeiro - PB, cPE no 840.199.644-9L,
Carteira de ldentidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado

CNPJ no '''' neste ato representado
por .... residente e domiciliado rrâ ....r - ""
CpF no . . ., Carteira de fdentidade no . . . ., doravantê simplesmente CONTRATADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cl-áusul-as e condições
seguintes:

CL]{USUI.A PRIMEIR.à - DOS EI('NDAMENÍOS:

Este contrato decorre da lÍcitação modalidade Pregão Presenciaf n' 00006/2022, processada nos

termos da Lei Federal no 10.520, de 17 de Julho de 2OO2 e subsidiariamente a Lei Eederal n"

8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 1,23, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto

Municipat no 016, de L0 de Novembro de 20ô6; e legís]aÇão pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas.

CIáUSULA SEGUNDA - DO OBiIETO:

O presente contrato tem Por
ODONTOLOG]COS PARA ATENDER AS

MUNICIPIO.

objeto: CONTRATAÇÃO
DEMANDAS DO PROGRAMA

DE EMPRESA PARA AQU]STÇÃO DE MATERIAIS
SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE

o fornecj_mento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste

instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes' processo de

Ij-citaÇão modal-idade pregão presencial no OOOO6/2022 e instruções do Contratante, documentos

esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; e

será reatizado na forma parcelada.

cr,Áusur.n rERcErRjÀ - Do vÀloR E PREÇos:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...)

CTáUSUT,N QUÀRTÀ - DO REÀJUSTÀMENTO EM SENÍIDO ESTRITO:

os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preços poderão

sofrer reajuste após á interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no TPCA-

IBGE acumulado, tomando-Se por base o mêS de apresentaÇão da respectiva proposta' excfusivamente
para as obrigações iniciadjs e concluídas após a ocorrência da anualidade '

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do úItimo reajuste'
No caso de atraso ou não divu.Igação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado

a importância calcul-ada pela úItima variação conhecida, liquidando a diferença correspondente

tão logo seja divulgado o índice definj-tivo. Fica o contratado obrigado a apresentar memória de

cál_culo referente aà reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer'
Nas aferições finais, o indice utitizaão para reajuste será, obrlgatoriamente, o definitivo'
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utifizado, será adotado, em substituição, o que vj.er a sêr determj-nado pela IegisLaÇão

então em vígor.
Na ausêncÍa de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
oficial, p.r. ..á1'.rstamento do preço do vafor remanescente, por meio de termo adit
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento'

Lvo.



cúusur,A eururA - DA DorÀÇÁo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento viqente:
Recursos Próprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2021 02.040 SEC MUNICIPAL DE

SAUDE,/EMS O2O4O.LO.t22.OOO4.2g2O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

02040.10.301,10T2.2037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 02040,10.302.L073.2943
- MANUTENÇÃO OaS ATIVIDADES DO CEO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

CU{USUI.A SEXTÀ - DO PÀGAITÍENTOI

O pagamento será efetuado medj,ante processo regular e em observância às

adotadoS pelO Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de

do periodo de adimPlemento.

CIáUSUI.A SÉTIMA - DO PR.AZO E DÀ VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, QUe

hipóteses previstas no Art. 57, § J-o, da Lei 8 '666/93, es|Lâ

normas e procedimentos
trínta dias, contados

admite prorrogação nas condições e

. abaixo indicado e será considerado
da emÍssão do Pedido de ComPra:
a - Entrega: Imediata.
A vigência do presente contrato será determinada
considerada da data de sua assinatura'

até o finaf do exercício financeiro de 2022,

cúusur.a orrAvÀ - DÀs oBRreAÇõEs Do courRàTÀlerE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecj-mento efetivamente realizado, de acordo com as

respectivas cláusulas do presente contratoi
b - proporcionar ao contratado todos os meios necessários para o fieL fornecimento contratadoi
c - Notj-ficar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exêrcendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos da

norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscallzar a sua execuçâo, respectivamente'
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informaÇÕes pertinentes a

essas atribuições.

CIÁUSULÀ NOTiTA - DÀS OBRIGAÇõSS OO CONIR,ATÀDO:

a - Executar devj-damente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabefecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabifizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

título, perante seus fornecedores oú terceiros em razáo da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - permitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar os j-nformes e

esclarecimentos solicitados ;

e - será responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluj-ndo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instnrmento' sem

o conhecimento e a devida autorização expressa do contratante;
q - Manter, dulante a vigência do contrato, em compatibil-idade com as obrigações assumidas'

todas as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo processo ficitatório'
apresentando ao contratante os documentos necessárj-os, sempre que solicitado'

crÁust[,A DÉcrMÀ - DÀ ÀrrERÀÇÃo E REscrsÁo:
Este contrato poderá ser a.Lterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante

ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno

direito, conforme o disposto nos Arts. 7'1, '18 e 79, todos da Lei 8.666/93'
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fj-xado no Art' 65, S 1o da Lei
g.666/93. Nenhumacréscimo ou supressão poderá exceder o fimite estabelecido, salvo as supressões

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes '

crÁuSUTA DÉCI}íÀ PRIMEIRÀ - DO RECEBIMENIO:

Executado o presente contrato e observadas as condi-ções de adimplemento das obrigações pactuadas,

os procedimentos ê prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o

.""ã, à" disposiÇôes dos Arts. 73 a 16, da Lei B'666/93'

CIÁUSIIIÀ DÉCI}ÍA SEGI,IIDÀ - DÀS PENÀI,IDÀDES:
A recusa inj usta em deixar de cumPrj-r as obrig açÕes assumidas e preceitos legais, su jeitará o

Cont ratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da

Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0, 5? (zero vírgula cinco Por cento) aP licada

sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do ora

contratado; c - muLta de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado Pela inexecução l- ou

parclal do contrato; d simuLtaneamente, qualquer
Lei 8.666/93 e na Lei 1 0.520/02.

das penalidades cablvej-s fundamen na



Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1? (um por cento) ao mês, our
quando for o caso, cobrado judicialmente.

CIÁUSULÀ DÉCIT'íA TERCEIRÀ - DÀ COMPENSÀÇÃO FII{À}iICEIRJL:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitj-da a compensação financeira,
devida desde a data limj.te fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcela. Os encargos moratórios devidos em razáo do atraso no pagamento sêrão calculados com

utilizaçãodaseguintefórmul-a:EM:NxVPxIroride:EM:encargosmoratóriosrN=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paqamento; VP = val'or da parcela a

serpagaiel:indicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:I:(TX+100)+365,sendoTX
: percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úl-timos doze meses ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para

" ao*p"ar"ução financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mai-s ser utilj-zado,
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

crÁusur,À DÉcrLíÀ QUÀRTÀ - Do troRo:
Para dirimir as questÕes decorrentes deste
Itabaiana.

contrato, as partes efegem o Eoro da Comarca de

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
asslnado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

v TESTEMUNHAS

PELO CONTRATADO


