
óroào Realizadôr do Certame:
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EDITÀL - Licitação
pRocEsso ÀDllrNrsrRÀlrvo N' PP 0000?/2022
LrcrEÀÇÃo N'. oooo?/2022
MODATIDADE: PREGÃO PRESENClAL
TTPo: MENOR PREÇO

2. O.DO LOCÀ.L E DÀBI r o.n rr'eoouçÀo Do EDÍÍÀr'

2.1.os enveloPes c
desta licitação, deverão

cidadão ou licitante

deci

g ina l,

ativa à Proposta de PreÇo
se! entrêgues ao Pregoeiro

o, serão Prestad
AS

poderá solicitar e

se Ínanifestada Por ê

Tef. : (83)

seahabilitaçâoPara
até as O8:30 horas do

os nos horálios norÍna1s

oração deste ato

ESTÀ.DO DÀ PÀR]ÀIBÀ

ootendo a documeotaÇão rel

PRETEITURÀ MONICIPÀ! DE I'IOGEIRO

coMrssÀo PERIaNErIIE oe r,rctreçÀo

:::üHt::;**o à ParticlPaçlo dê ll:lcroeÚPrqsat ' EEI'!€3as do Pequ€no PoltE e EquiPelado! ' nos

termos da I e9lsIação vigenLe'

o Órgão ReaLizador do celtame acama qualificado' inscrito no CNPJ 08'866'501/0001-61' doravante

dânoeinado aj-úPretsotttâ o"",= i'tt"t P'iÃii;;-f,ut; conhecimento de quaotos possam interessar quê

fará real'izar através oo 
""qo"i'ã 

ôfi"iut u"""""orado por sua Eqúipe de Apoio' as 10:30 horas

do dia 08 dê Abrir o" zilí"-^t ""a"lti" 
acima indi'cado' Ii;iEaçâo na modaridade Pregâo

presencial no OO\O'7 /2a22, tipo m"not pt"çÀ, u sob o leqime de târefa; tudo de acordo com este

insrrumento e en obser"ãiã"*;"- ':r-';;aerar 
n' ío'szo' cle 17 dê Julho dê 2002 e

s ubs idiar iamente a l'ei reaei"ai'n'* e ';-6; ' ãe z1 ae' ounho áe igs:' r"i comprenentar n" 123' de

14 de Dezenicro de 2006; *t?"tã "ti"fpai 
n' 016'. de 10 de NoveÍüro de 20A6; e legislação

pertinente, consideraclas t" ""l't"ttçã"" posttriorts. aas reietia"s norma§; conforme os critérios

ê ôroêedimentos â segul-l "tii1-i'J.,"'' 
-ãui"tivando obter--a ^utt'tot 

ptopo"ta para: coNTRÀTAÇÀo DE

EMiRxsA PÀRÀ sERvIÇos o" o,i*.j,."içao 
-õóene,ruo 

.e_ e.*eve}Iriva cou. REsPosIÇÂo DE PEÇÀs PARÀ os

EouÍpAMENros oDoNrolocrcos i'"áJtl'iii*Jt DÀ sEcRErÀRrÀ DE sAÚDE DEsrE MUNrcÍPro'

1,0,DO oBJEAO
1.1.Constitui objeto da presente 1i-citaÇão: Colllltllo: DÊ EMPRESA PÀRÀ SERVIÇoS DE MANUTENÇÂo

.ôFpF.rÍvA E 
'REVENTT'A 

coM REsposrÇÂo DE poÇÀs pÀBÀ os Eo;;AMisros ooot',ro,ogrcos E HosPÍTÀLÀREs

Ílr:::*:U::r:?.'"i'":: ".'J" il"r:'.t"1";" licitado' - êncootraÍr-se devidamente dêta1hâdas no

:;;;;r.;;:;;" iermo de r'eterêícia - Ànexo r destê.Ínstruinento'

1.3.4;ontrataÇão aciÍia o""""tii"-' o'" será processada "t;1;;;" 
deste instlunento convocatório'

especificaÇões récnicas : i1;1.rii:.",=*;:xl::::;:;: 
":",?r;. 

"r:?:t::l?T; .t';'Jsl" !!;.""tr:::":
iusrifica-se: PeIa necessidãde da clevloa ereLfvêvav s!

áorrnereÇeo DE EMPRESA '^ti'"":*'"iü 'i" 

-'*]ü"t*çno- 
^to**it-iú 

'e tntuit"'un' coM REsPosrÇÁo DE

pEÇAs pÀRÀ os EQUTPAMENToS;;ffià;ãã;"áJ " 'ot"'o**"í''a 
ieãnrro*ro DE sAÚDE DEsrE MUNrcrPÍo

-, considerada oporEuna t iiptt""i"ai""f' bem como ttr"ãrr* medida de interesse públicoi e

ailrda,pelânecessidade""i:1";;""i;1;;;1;ã""'o""'";;;i;;;à""parââpromoçâodêatividades
Derrinenres, visando á *".r.;;;;;;';.; r...,r.o" .^."r"ááo "ã" 

àr1àtruo" programados, observadas

às dj-retrizes " ^"tu" 
a"riji-a'u1* t"tJêti"'*"t"" de pf aÂejamento aprovadas '

exêcução do objeto

expediente:

di-a 25 de MarÇo de 2022,
Iocal, data e horár
2.2.InfolmaÇôes ou esclâre

no endereÇo const
realizada a sessào Públicâ P

cimeô!os sobre esta Iicitàçã
das 08 :00

om.brlcomp râs. cotacoêsGolltlook' com'

antê do PreâÍÚau1o deste 1nstrumêÂto. Neste nêsmo

ara abertura dos referidos enveloPes '

aie
licltacaomogeiroGuol' c

2.3,Qualquer Pessoa

12:00 horâs. E_mai1

sclarecimentos, Providêncj_as ou

sclito e dirigida ao Plegoeiro'
iÍnpugnar o ato convo
até 02 (dois) dias ú

catório deste certame,
tels aatês da data fÍxada Paia

auxiliado Pelos setor
,ecebimento dâs ProPostas '

onsáveis Peta elab
2.4 . Caberá ao Prêgoelro'
convocatório e seus anexos '
consj-derado da data em que

es resp
dir sobre a Pêtição no Prâzo de até 24 (vi'otê ê quatro) holas,

acina indicados, êxclusivamente no
2 .5.4 r

seguinte êndereço:

espectiva PetiÇão s

rotocolizando o or1
erá ap

evidamente recebido o Pedido '
resentada da sêguinte forÍia:
nos horários dê expediente

ê João Pessoa, 47

§

Av, Pres ident Centro Mogelro FB



3.0
3,1

3.1
3.1

. DOS rrrE EÀrÍOS PÀRÀ r,rcrrÀÇãO
,Aos participantes, seráo fornecidos os seguintes elenentosi
.1.ANEXO ] - TERMO DE REEERÊNC]A - ESPECIEICAÇÔES;
.2.ANEXO 1r - MODELOS DE DEC!ÀRÀÇÓES'
.3.ÀNEXO IIl . MODEIO DE DECIÀRÀÇÃO DE REGULÀRIDADE HABIIITAÇÃO;
.4.ANEXO IV . MINUTA DO CONTRÀIO.
.A obteoção do Bdi.tal pode!á ser feita da seguintê foalna:
.1,Jurto ao Pregoeiro: gratuitanente; e
.2.Pe1os sites: wwll.nogeiro.pb.gov'bi/licitacoês; w!'rw'tce.pb.gov'br'

/4. 0.Do slrPoRrE LEGrúl
4.1.Esta IicitaÇâo rêqer-se-á peLa Lei federaf n" 1O'520, de 17 de Julho de 2a02 e

subsidiariamente a Lej. Fêdêra] ni 8.666, dê 21 dê Junho dê 1993; i,ei complementâI no 123, de 14

de Dêzembro de 2OO6; Decreto Municipal no 016, dê 1O de Novenbro de 2006; e legislaÇão pêltinentê,
consideradas as alteraÇôês posteriores das referidas norlnas; que ficam fazendo Partês integrantes
deste instrunento, independente de transcrição.

5. O.DO PRÀZO 8 DOTÀçÃO
5.1.oprâzonáximoparaaexêcuÇãodoobjetoolâlicitado,conformesuascâlacterísticaseas
necessidades do oRc, ê que adrlit; prori:ogiÇão nos casos plevistos PêIa lei 8'666/93' está abaixo

indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:
Inicio: Ímediatoi
Conclusãot 9 (nove) meses.

5.2.oseIvj-Çoseráexecutadodeacordocomâsespecj'ficaçôesdêflnidasnocolrespondenteTermo
dê Referênciâ1, anêxo a êste instrumênto'
S,:.O pturo de vigência do correspondente contrato setá determinado: até o finâ1 do exercicio
finânce.iro de 2022, considerado da data de sua as§inatura; Podendo ser Prorrogado nos tertnos do

Alt, 5?, da Í,ei 8.666193.
5,4.Àsdespêsasdêcolrêntesdoobjetodestêceltame,correrãoporcontadaseguintedotaÇão:
Rêcursos próprios do Municipio de Mogeilo: tEI MUNICIPÀL 358/2ó27 02.040 SEC MUNICIPAI DE SAÚDE

/ FMS o2a4o ,70.722 .OOO4.2g2O únUre}.IçÃo DAS ÀTTVTDADES DÀ SECRETÀRIÀ DE SAÚDE

o2o4o.10.3o1'1072.2014- MÀNUTDAsATIVATENcÀoBAsIcÀASÀUDE_P48F1xo02040.10.301.1.01.2.2031
-MÀNUTENCÀoDAsÀTIVIDADESDoPRoGRÀMASÀUDEBUCÀL02040.10.301.200.7.2042-MÀNUTDASATIVIDÀDES
DoTUNDoMUNICIPÀT,DESÀUDE0204o.1o'302.1013.2031-MÀNUT.ÀTIv.t{osP.EMATERN.MÀRIÀHER!'íINÍÀ
SÍ1VEIFÂ02040.10.302.1013,2943.MÀNUTENÇÂoDAsATIVIDADESDocEo02040.10.302.1013.2945_
MÀNUTENÇÁO DÀS ATIVIDADES DO SÀMU O2O4O'].0.302.101-3'2946 - TETO MUNIC MEDIÀ E À1'TÀ COMP'AMB HOSP

- MÀC 3:3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA

6.0.DÀS CONDTÇõES DE PÀRTI CIPÀq]IO
6.1.os propooentes que aesejarem participar deste c-êrtame deverão en-tlegar--ao -Plegoeiro dois

""""rãpà" 
iechados inaica,.,oá, re spe ct ivarnente , pRoposTÀ DE PREÇOS e DoCUMENTAçÂO, devidamente

identificados, acompaDhados da respectiva dêcIaraÇão de cumprimento dos requisitos de

;;;iii;;;;; .,o" t"t.o" defioidos neste instrunento convocâtório'
6,2.4 partlcipaÇão neste celtame é restrita às Microênprêsas' Empresas de Pequeno Polte e

equipaiados, nos telnos dâ legislaÇão vigente'
ãl:.iãã-p.a.ta. participar os- interessados que se encont!êm sob o regime falimentar' emPresas

;;i;;;;.i."" que'náo fu-ncionen no país, nên âqueles que têuham sido decralados inidônêos para

Iicitar ou côntratar "o^ 
. 

^a^ini"tauçâo 
Pública ou quê estêiam cumprindo a sânÇão de suspêÂsão

do direito de ticita! ê contratâ! coín o ORC'

6,4.Os licitantês que dêsejâaem enviâr seus envêfopes ProPosta dê PrêÇos e DocumêntaÇão via

;;;;; ---."-;d". à" n"."Uí^ã"io ÀR -, deverão ."."1ê-1o" êÍn tempo hábi1 ao eôdereÇô cônstante

do preârüu1o deste instrumenaã,- "t" 
t'fa"o"s do Pregoeiro - Elaviano Cfêbson Araújo' Não sendo

rigorosamente obsêrvadas "" "'iqén"i'" 
deste item' os lespectivos envelopes não gerão acêitos e

ã íl.itunt., portanto, desconsiáerado pâra efeito dê participaÇão no celtame'

6.5.ouando observada u o"o.rã""iu Àà .ntr.g" apenas dos envefopes iunto ao Pfêgoeiro' sem a

permânência de rePresentantu (]t"ã"ntitao na resiectiva sessão pública' ficará subentendj'do que

ã li"itante abdicãu da fase de lances verbais'
6.6.É vedada à participaÇão em coosórcio'

?.0.DÀ REPRESBIEÀÇÀO E DO CREDENCIàI'{ENIIO

7.1.o licitante dêverá se "pã".niu., 
para credencianento juôto ao Prêgoêiro, quando fol o caso'

através de um representanle, com os documentos que o creaáciarn â participar destê Piôcedimento

Iicitatôrio, inclusive .o* poJt"" para forrnulaçáo dê ofe'tâs e lances verbais' cadâ licitante

crêdenciârá apenas um ."p..:";;";1"' ;"; sêrá o único. âdnitido a intervir nas fasês do certane

na forma prevista neste ins t Jri-nJn"i", pàã""a" ser substituido posteliornente po! outro devidamente

crêdenciado.
i-,i.iur^ o cledencianênto devê!ão sel apresentados os sequinte§ documentos:

?.2.1.Tratando-". ao ."p..tu"lu''tt f"qui' o instrümênto c-onstitutivo da emplesa na fÔrma da tei'

ouando for o caso, devidamente regisirado no órgão comDetente. no qual estejam expressos seus

3:ã:i;:"';;,; "";;";;iJ;;" " l"i,.i, ourisaçôás em dàcorréncia de ral investidurâ,
7.2,2.Tratando-"" au pr.o"uáo'r, 

-.-f.o""."çáo' por instturnento público ou particular dâ qual

constem os nêcessátios p.à-";;"- p.; io.^rt"r- verbalnente lances, negociar pÍeÇos, firma!

declaraçôês, deslstit ou upt-""""iui a§ razões de ,leculso e platicar todos os dêmais atos

peltinentes ao certame; "".ãp"it "aa 
do correspondentê instrumento de coÀstituição da empresa,

x



quando for o caso, que complove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuraçáo
ieja particular dêvôla so! teêoahêcidâ a fi,-e €s ca.tório do ratpêctivô rlgaatário.
t.ã.3.O represeDtantê Iegal e o procurador deverão identi-ficar-se apresentando documênto ôficiâf
que contênha foto,
i.3.rsta" docunentos deverão ser entlegues ao Plegoêilo - anlês do inicio da sessão pública _

em oriqÍnal, por qualquer ploêêsso de cópia autenticada por cartório coÍnpetente, pelo Prêgoeilo
ou membro da Equipe de ÀPoio.
?.4.À não apresentâção ou aioda ê j'ocor!êção insanável de qualquel dos documentos de

credencianento impedirá a participação ativa do replesentante do ficitante no presente certãne.
Esta ocorrência não iDabilitará sumaria!íe[te o concorrênte, apenas perderá o dirêito a

manifêstar-se nas corlespondentes fasês do procêsso licitatório, Para tanto, o Pregoeiro leceberá
regularmetrte do referido concorrente seus envêlopes, declaraÇóes e outros elementos necêssálios
à óarticipaçâo no certane, desde quê apresêntados na formâ definida neste instlunento.
l,!,to moÃeato de êberturê da sessão púb.Iica, cada 1j-citante, por intermédio do sêu lêPresentânte
devidamente crêdenciado entrega!á ao Pregoeilo, em sepârado de quaLquel dos envelopes, a seguinte
documentaÇáo:
7 .5. 1. Dêclaração de Elaboração lndependente de Proposta - Ànêxo II'
? . 5 . 2 . Dêclara;ão dando ciência de quê cumple plenanente os requisitos de habilitação' confoÍne
Ínodelo - Anexo III; e
?'5.3.comprovaÇãodequeoficitanteseenquadlânostelmosdoÀrt'3odaLei123/06,sendo
considêrado nicroemptesa ou emplesa de pequeno portê e recebendo' Portanto' tratamento
difêrenciado e sinpúficando nu ior.u aefiníaj pela lêgislação vigênte. Ta1 coÍnprovaÇão podêrá

serfeitaatravésclaapresentaçãodêquêlquerumdosseguintesdocumentos'âcritériodo
Iicitânte: â) dêcl'araÇáo expressa formáImet'te assinâda por profissionaf da área contábi1'
devidamêote habilitado; b) certidáo sünpLificada emiti'da pela iunta conercial da sede do

licitantê ou equivatentê, na forna da legislação pertinentê. A ausênciâ da refêlida dêclarâÇão

ou certidâo sinplificada impedirá a participaÇão do licitantê no presente certame'
i.s. 3.f.o erego-eiro Podê.á Pronover diligência, na forma do Art' 43' § 3"' da LeL 8'666/93'
destinada a escrarecêr se ; Iicitante é, ae fato e dê direito, considerado microêmpresa ou

empresa dê pequeno polte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇáo forem enviados via postal' a

documentação relacionacla nos iiens '1 .5'1't '1 '5'2 e 7'5'3 deverá se! apresentêda dentro do envelope

Proposta de Pteços '

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

ã,i.4 ptopo"tu deverá ser apresentâda êm 01(uma) via' dentlo de envelope lacrado' contendo âs

seguintes indicaçóes no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAi, DE MOGEIRO

PROPOSTÀ DE PREÇOS - PREGÃO PRÉSENCÍAI N"' 0000'7 /2022
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá contêr os seguintes êIêmentos:

8.2.Proposta elaboracla en consonância corn as especificaÇões constânt": d,u-"-t-" instrumênto e seus

elênentos _ Anexo r -, eft Papel tinürado da etnpresa' quando for o câso' assinada por seu

representante 1egaf, conte;d; no corlespondeDtê iten cotado: discriminaçáo ê outlas

câracterísticâs se necessá;; ;r"ntiaãa" e i,alores unitário e total expressos ern argarisrnos'

B.3.Será cotado um,ini"o p.õ pãi:"..J.1t"., con a utilizâÇão de duas casas declÍnais ' Índicação

en contrário e6tá suieita a'coireção obsêrvando-se os seguintes clitérj"os:
8.3,1.Paltâ de digitos: serão aclescidos zeros;
B,3.2.Excesso de dlgitosi "ãJo_-o fI:i*"ito dígito excêdente menor que 5' todo o excêsso se!á

suprinido, caso contrário h";;;ã ; jtredonda^enio do dlgito anterior para nais e os demais itens

excedentes suP!inidos'
8.4.4 ProPosta devetá ser redigida en 1lngua portuguesa ê em noeda nacional' eláboradâ com

cLar]eza, sem alterôativa", t-""t"";, ernenaas 
-e/ou êntrelinhas' suas folhas lublicadas e a ú1tima

datada e assinada p"ro .."pon"a"uí, con indicaÇão: do varor total da proposta em aLgarismos'

dos plazos cle entrega ou "ità*çao, 
das condiÇões de pagamento' da sua validade que não poderá

ser inferior a 60 diâs, " áotru" informâÇões e observa!ões pertinentes que o licltantê julgar

necessálias.
8.5.Êxistindo discrêpância êntrê o preÇo unitário ê o valor tota1, resultado da multiplicação

ào pa.ço unitário PeIa quantidade, o preço unitário prevalêcerá'
B.6.Eica êstabefecido qo"'r,ã.ra.rao divergência de preÇos unitários para um Ínesmo produto ou

servj.Ço, prevalecerá o de menor valol'
8.7.No caso de aftêlação "ãã.r"a.i" 

da proposta fêita pelo Pregoeixo e sua. Equipe de Apoio'

decolrente exclusivamente a" i"tott"çou" ná unidade de nedida utilizâda' observada a devida

propo rciona l idade, bem como-tia *uftipfi"uçao e/ou soma de valores' plêval-ecerá o valor colligido'
8.8,4 não indicâÇão .r" p.opã"fu ão" p'u"o" de entrega ou execuÇão' das condiçôes de pagamento

ou de sua vaLidade, ti".ra 
-Jt"t"'''aião que o licj'tante aceitou integralnente as disposlÇões do

ato convocatório e, portant;;;;; co"siàeI:taas âs -deterninaçóes 
nele contidas para as referidas

ã"igã""fá" nao serraá suficientê motivo para a desclassificaÇão da proposta'

8.9.É facultado ao licitantê, apxesenta! a proposta no próprio loode10 fornêcido pelo oRC' desde

que esteja devidanente pleenchido '
B.1o.Nas licitaçóes pu." uã'i"iiao de mercadorj-as o 

-participantê 
indicará a oxigem dos produtos

ofertados' A eventual r"rtã ãa ieeerida indicação não desclâssificalá o licitante 
C\\ \-/

§



8.11.Sêrá
8.12. Eicê
PENDRlVE.

.DÀ EÀArlrrÀçÁo

.os documentás necessálios à habilitaÇão dos licitantes, deverâo ser apresentados em 01 (uira)

, dêntro de envelope 1âcrado, contêndo as sêguintês indicações no anverso:

desclassificada â propo§ta que deixar
facultado ao licitantê a apresêntação

de atender âs disposlÇões deste
da proposta também en lnidia, ou

inst!umento.
sêj a, em CD ou

9.0
9.1
via

PREFE]TURÀ MUNIClPÀ], DE MOGEIRO

DOCUMEN1AçÀO - PREGÃO PRÊSENCIAL Nô.
NOME PROPONENTE

ENDEREçO E CNPJ DO PROPONENTE

0a00'7 /2022

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá contêr os seguintes elementos:

9.2. PESSOA JURÍDICA:
9.2,1.Prova de inscriçâo no cadastlo Nacional de Pessoa Jurídicâ - CNPJ'
g.Z.2.pxova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipalr relativo à sede do

Iicitante.
9.2.3.Ato coostitutivo, estatuto ou contrato soêial em vigor, devidamente rêgistrado, em se

tratando de sociedades comêrciais, e, no caso de sociedades po! açõês, acompanhado dê docunêntos

áà.r"içao de seus admj"nistradores. rnscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
u"oÀpu"rraau de prova de diretoria em exercício. Decrêto de autorizaÇão, em sê tratando de emprêsa

àu socieaade estrangeira em funcionamento no País, ê ato de rêgistro ou âutorizaÇão para

fuDcionamêntoexpedidoperoórgâoconpetente,quandoâatividadeassimoexigÍr'Registro
conercial, no caso cle errpresa individotl' g"tu" êxigências não 5ê aplicam ao licitante que'

;;;;ã; ã;'etapa de credenciamento no certalne, já tenha apresentado de fornâ regurar nÔs ternos

do presente instrumento convocatório, â referida docunentaÇâo solicitada neste subiten'
9.2.4.Balançopêtlimoniafedemonstraçõescontábeisdoú1tj.moêxercíclosocia1,jáexigÍvêise
;;;;;;;i;ã;; nà fot u da tei, com j'ndicaçáo das pásinas correspondentes do livro diário en que

omesnosêencontra,bemcomoapresentaçâodoscompetentestêlmosdeabêltulâeencelranento'
assinados por profissional habiiitado e dêvidanente legistrados nâ juntâ cornerciaf compêtentê'

vedâda a sua substituição por baLancetes ou balanço5 provisólios' Trataodo-se de emplesa

constituida há nenos de um àno, ou aquêIa que ainda nâo tenha realizado o fechânento do seu

;;l;l;; ano de existência nà prazo tegat, pãaerá apresentar o Balaço de Abertura assinado por

irãii""r"".r habilitado e deviáarnente r:eg-istrado na junta comêrci'a1 competente '
9 . 2 . 5 . Rêgularidade paaa com a Fazeoda íederal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais ê à DÍvida Ativa da União'
ó,ã.à,à".tiaou" negatj-vas dâs Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitante' ou outlo

equivalente, na forma da Ie-'
9.2.?.conprovâÇão dê rêgulâridadê relativa ao Eundo de Garantiâ por TemPo de Serviqo - EGTS'

apresentando o respectivo c;iticaao de Regularidadê fornecida pê1a Caixa Econônica Eêderâf'
g.2.g.prova de inexistênciê de débitos inadimplidos pelante a Justiça do Tràbâfho, mêdiante a

apresentaÇão de certidão fi.quii""-ã" Débitos irabalhistas CNDT' nos termos do Tituto vIr-À da

consolidação das ],ei§ ao 
".Jú"fno, 

aprovada peto Decreto-l'ei n'5'452' de 1'de maio de 1943'

9.2 . 9. Declaração ao ricitattitl át 'c']^pr:i*áoto do disposto no Alt'. -7Ó' rnêi-so xxxrÍr' da

constituiÇáo Federaf - AtL.--;;,',..i"t ü, da Lei 8'666/9à; de superveniência de fâto impeditivo

no que diz respeito à participaçáo na licitação; e de submete!-se a todas as cláusulas e

.ánaiç0"" do pràsente instrurnenio convocatório' coÂfolme modelo - Anexo rr'
9.2.1O.Certidão negativa de falência ou concoldata expedida Pelo distribuidor da sede do

iiãit.rrt., no máximo 3o (trinta) dias da data plevista. para aberturâ das propostas'

9,2.11.complovaçao ae capaJiãJá" 
-ã"- at"trnptnúo anteriàr satisfatÔrio' de atividade iqual ou

assenelhada âo objeto aa ricitaçao, feita ;través de atestado fornecido Por pêssoa iurldica de

dilelto Púb1ico ou Privâdo.
9,2.12.Àfvará de localização e funcionamento e/ou decfaração da Prefeitura do Local dâ sêde da

Eirma, infolmando qrle a nesna fuoclona no endereço nencionado no§ documentos '

9.3.Os docunentos de Habilitação devêrão ser organi"zados na ordên descrita neste instxumento'

precedj,dos Por um índicê aot'""po"aunt"' podenáo ser âpresentados em originâ1' po! qualquer

ploceaso de cópia urt"nti"uãt ptÍ. cartório c-ompetente' pelo eregoeiro ou meÍüro da Equipê de

Apoio ou publlcaÇâo ". 
o,qão ã" i'ptt']"u oriclal' q']"ndo rot o caso' Estando perfei'tamente

1egíveis, sen conter lottoJ", t""t-'tu", emêndas ou entrê1inhâs' dentro do Prazo de validade' e

.;:.;;;;;"-; ã.".rãp" d"'iá:*;;'; lacrado e indevassáveI' Por sêr apenas uma rormalidadê que

visa facifitar os trabauos,-l loÉ"<:iu do referido índice não lnabllitará o licitante'
9.4.A falta dê qualquer clocunento êxigido' o seu vêncinento' a ausência dâs cópias dêvidêmente

alrtenticadas ou das vias "r;;i;"]" 
pàl'" u.ri""ti.ução pelo Pregoeiro ou memblo dâ Equipe de Apoio

ou da publicaÇáo em Órgão na- imprensa oficiaf' a apresentaçài de documentos de habilitaÇão forâ

do envelope êspecifico, t;;ã-;-;t";tttl"o riàit"nt" inabiritado' Ouando o dÔcumênto for

obtido via rnternet "ru r.q"i1d"a. será comprorrada nos endereços efetrônicos corle spondêntes '

poderá ser utilizada, a crlÉerio do pregoeiro, a documentaçào cadastral de fornecedol, constaÂte

dos arquivos do oRc, para 
""Inptã'ããa()-ãá 

;utenticidade de érenentos aprêsentados pero ticitante'

quaodo for o caso '

a fase de lances10. O.DO CRITúRIO PÀR:A .'I'I]GÀ}IENTO

iõ.i.llu ""r.ça. 
inj.cial das propostas parà identlficaçào de qrlais irão passar

velbaisenâclassificaçãofinal,obselvadasasexigénciaSeprocedinentos
definidos n te



instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentâdo para o

corresPondente item'
1o.2.uivendo igualdadê de valores entre duas ou mâis ProposLâs escritas' e após obedecido o

ãirposto no ari, 3", § 2ol rnciso rI, da Lei 8'666/93, a cIa§sifj-cação inicial para a fâse de

lantes verbais. se fará através de sorteio'

11. O. DÀ ORDEI' DOS TRâBÀI,EOS

].1.1.ParaorecebiÍnentÔclosênvelopeseiníciodostrabalhosseláobservadauÍnatolerânciade
fi tq,-rinret ninuto§ apó§ o horário fixado' Encerrado o prazo para lecêbinento dos envelopes'

oenhum outlo será aceito.
11.2.Decfarada aberta à sessão pública pêIo Pregoeiro' será efetuado o devido credenciamento

dos interessados' Somente participará ativamente da rêuniáo um repleseÀtantê de cada licitante'
podendo, no eDtanto, 5el assistida por quâ1quer pessoa que §e interessar'
11.3,o não comparecimento ao i"pt""àntu"te ae quãtquer d;§ licitantês não impêdirá a efetivaÇão

da leunião, sendo quê, u "i^piã! 
particiPàçâo neste certame itlrpfica na total aceitaÇão de todas

as conaiçOe" estab;lecidas neste rnstrumento convocatório e seus anexos'

11.4.8Ín nenhuma hipótêSe será concedido prazo pata â aPrêsentaÇão de documentaÇão e/Ôu

substituiÇão dos envel-opês ";-ã; d;iô;; "teirento 
exlgiao e não apresentado na reunião destinadâ

ao recebimento das propostâs de preços'
11,5.o Pregoeilo recebêrá de cadà representante os êovêfopes Propostâ de PxeÇos e DocünentaÇão

e a declaraçâo, separada o" quufqu"i dos envelopes, datdo ciêocia de que cumpre plenamente os

requisitos dê habilitâÇão.
ll.6.posteriormente abrirá os envelopes plopostas de P-reços, lubricará o seu conteúdo juntanente

colo a sua Equipe de epoiÁl 
-"oni"il"do-as qr.ranto à validade e cumprimento das exiqências

constantes no j-nstrunento convocato.io e soli;itaxá dos ficitantes que êxaminem a documêÔtaÇão

neles contidas.
11.?.Pros§êguindo os tlabalhos, o Prêgoeiro aoalisará os docunêntos e âs observaÇôês porventura

formuladas pelos licitantes, ãut'ao-fn"" ciência' em seguidê' da clâssificaÇão iÀicial' indicando

a proposta de nenol prêço e aquelâs êm valoles sucessivos e superiores em até dez por cento'

refativanente à de menor ,.1..1-p"i" cada iten cotado. Entretanio, se assirn julqar necessárlo'

poderá divulgar o resultado numa nova !euniào'
11.8,Não hâvendo pala cada rte;'-Ii;itado Pelo menos três propo§tas oas condiÇões acinâ definidas'

serão classificaaas as merrrãe" paopo"tr" subsêquentes, até o máximo dê três, quaisquer que

ii];i":"":;::::, 
oiilr"'o'io'." 'r"r"io 

à erapa de apresentaÇâo de r"ances verbâis pelos representantes

dos licitantes i.riciar*entã ciu""iriauao", que deveráo ser forÍlulados de foflna sucessiva' em

valoles distinto" " 
o".r"".-..ri!i]-u-p.rti. ao uutor, da proposta de maior preÇo. se!áo lealizadas

tântas rodadas de lancês 
""ã.i'"r" -q"""t". se fi-zeràn necessárj.as. Esta êtapa podêrá ser

intelrornPida, íralcanclo-se u " 
*t'u sássão púb1ica para continuidade dos trabalhos' a critério

ii . iãifl:it 
t=t"; 

r. aceitos rancês com varores irrisórios, incornpariveis com o va1.or o!çado, e

deve!ão se! efetuados .^ t'"iáuãt monetária nacional' À desistê;cia em apresenta! fâncê velba1'

quando convldado pu'o 
"t"ná-ti-to' 

-i"'pri<:uta 
nê exclusão do licitânte apenas da etapa de lances

vêrbáis oata o.or.."pono.-n-a-J-it.rn'.otuao e na nânutênÇâo do últlno preço aplesentado' para

;i:ii:"::,:l:::':i:::i:.:':'1.:;i :Ji§!i"ii;. e ordenadas às propostas' o Preeoeiro examinará a

aceitabiridade da primeira ciassiricaaa, quanto ao objeto e va1or, dêcidindo motivadanente a

respeito' abelto o êlvelope contendo a documentâÇão
ii.iz.s"nao aceitávê1 a proposta de nenor preço' sera i

de habilitação soÍnenre cro i1".,"t"a"J=., 
',;;;". '"-;; à..rruao, para confirmação das 6uas condiÇôes

habilitatórias. con"t"taaâ^"i-* "t"náli""to 
preno das exigências fixadas no lnstruÍnento

convocatório, o licltante será decta!ado vencêdor' senoo-fíe adjudicado o respêctivo item'

objeto deste certaroe, tpo" Jítun"totso da competente fasê reculsal' quêndo for o caso'

11.13.se a oferta nao tot ui"iiã"ti-ãt' "t 
o ticitante nal "t"t'a"t 

as ãxigência habilitatórias'

o PrecÍoeiro examinará as ofêrtas subsequentes' na oldem de classificaÇão' verificando a sua

aceitabilidade " 
p.o..a.r,aã'j-r,-Ju-iriiaçaà ao propone.,te, e assin slcessivamente, âté a apuraÇão

de uma proposta que atenda a! ;;;;"iÇàt" do lnitrumento convocatório'

11.14-Da reunião lavrar-st-a ati ti 
"'''n""anc 

j'ada 
' "" 

q"ui "ttao 
registradas todas as ocorrências

e que, ao finar, será """i;;";e_]o 
Pregoeiro' 

-su-a- 
Equipe de Àpoio e ]icitantes Prêsentes'

11.15.En decor!ênciê "t 
i"j- ã"^prtlnt itu' izl/oç' t-' 

"olnp'ol'u 
çao de regularidade fiscar e

trabêrhista das rnicroernpresu" a "^ptu"u" 
de pequeno poai. "o*a"iu 

será êxigida parâ efeito de

à""it"irt.-a. contrato, 
-observandoise o seguinte plocedirnento:

11.1-5.1.Às mj-croemplesas L t^ptt""" de pequeno- poitt' pot ocasião da participação nesta

ricitaÇáo, deverão apresen-t.r-=a"ãl a documentação .l-üiaà put" comprovaçáo de regulalidadê

fiscal e trabalhista, clentre os docurÀentos t"o*tt"ãá" "t"t" 
in"itoln"nto Para efeito de

HabifitaÇão e integrantes lããt"iopu Documentação'' tt"*o q" esta apresente alguma restriÇãoi

11.15.2.Havendo u'qo'u ttlitiiáã--t''u to'p'ot'"çáo at 
-i"q"ütiJaae tiscar e trabarhista' será

assêsurado o prazo de os íãi"ããi-ai"1 ':'ttit'-"oio 
termo ínicial corresponderá ào momeoto em quê

o licitante for declarado'ênãaJi' 
-pio"oqáveis por igual peÍlodo' a cri r-é'' jo do oRc' parê a

requrêr1zaÇâo aa aoc'rrntnttç-ao]";;"ãt;;" áu, put"ttu*"íto áo aébito' e emissào da even!uais

cêrtidôes negativas ot.r po"lli"u"'"árn eÍêito dê certidão nesativa;

11.15.3.À não- regura ri z àção da documentação, no prazJ aciía prevlsto, impricará dêcadência do

direito à contrataÇão, "t"- 
pt":'i'o das sanÇóes- previstas ni Art' B1' da Lei 8'666/93' sêndo

fâcultado ao oRC convocar o"'rl"it"ntt" lemanescentes' nt or:a"^ de classiflcaÇáo' pârà assinatura

do contrato, ou revogar â licitação' 
\̂\
\ \-
\IJ,,\



i3:l:Bllr*ffitoot ,"n""aor, quarquer liciranrê poderá manifesta! inediâta e motivadamente a

intenÇâo de recôrler, oo""t"Jn"áj-1ã'o ;;";;";;- "à o-t:, n" rnciso xvrrl' da rei 10's20'/02'

13.2.o acolhimento do tt";;; ;p;t;"r? a invalidação apenas do6 atos insuscetiveis de

illlli'iiTilt:; nanifêstação imêdiara e motivada do ricitanre inporrará a decâdência do direito

de rêculso e a adjudicaÇão o.-ào:ã1. da licitação, pero P!egoeiro ao vêncedor'

13.4.Decididos os lecursos, a-á"iátiotat superior do oRt fará a adjudicaçào do objêto da

licitação ao proponente vencêdor' ro, devêndo
13.5.o tecurso será dirigido J autoriaaae superior do oR' ôÔr intermédlo do Pregoea

sêr Drotocorizaoo o originatl 
-""" -nã."rio"' 

norÍnais 
_ 

d_e expediente dês 08:oo as---12:00 horas'

exclusjvamente no seguintê ";át;;;'";;' 
Presidente João Pessoa' 4? - centro - Mogejro - PB'

il:l:lâ"|ffiilT??,: y.#.':iff, ordenada à" 
-ll-opo."_.,u^" 

apresenEadas, anarisada a.documentaçào

dê habilitaÇão ê observados 
'oJ t-"""'-"o"--ottt'"ni"á int"tpásEos na forma da legislaçâo vigênle'

o Preqoeiro enitira relatórtã"tt"ãi""i"- aos tlabalhos dàsenvolvidos no celtame' remetendo-o a

autoridade superior oo onc, 
_l'niuÃ"nte 

coÍn os elementos constiLutivos do processo' necessários

;"ilj;;.;t;;'; Bomorosação á" 'espe'ti"a 
licitàÇào' qu-ando for o caso'

14.2.À autoridacre superr"or il 
-ó*õ-p"a..a, no entanto, tendo em vista sernpre a defesa dos

interesses do oRc, discoraà't ã" at-r'"t àe homotogar' iotur o" parcia Inênte' 
- - 

o resurtado

aDresêotado pero Preeoei!o' 
-';';"-;;";;^" 

t o"'"' "'1-"-:":§'St::;"ii:!""3:' r"r'"i?"":1t"". .a 
devida

7í"ãã*."i"""ã exigidâ pera legislaçâo vigente' -resguarcr

11.16.Os documentos apresentados pê1os Iicitantes no Crêdencj-amento ê os elenêntos constantês

dos envelopes PÍoPosta ae preçã e' nocu'nent"ção que forem abertos' serão retj-dos pelo Pregoeiro

e anexados aos autos do processo' No mêsÍlo coltêxto' o envelope Documentação' âinda lacrado' do

licitante desclassi.ficado o,r-quà nao Iogrou êxlto na etapa competitiva que não.for letilado por

sêu representantê legaL no pr-á á" eo"("u"""nt") dias consecutivos da data dê homologaÇão do

pr"".ni. certême, será sumaliameÀte desttuído'

12.o.Do cRrrÉRro DE ÀcErEÀBrlrDÂDE DE PREçÔS

12.1.Havendo proposta ou lance vencedor con valor pàra o resPectivo item ]]elacionado no Ànexo I

- Termo de neferência - Espêci-ficaÇõe s , na cofuna côd-igo i

12.1.1.con indlcios qou.onJ,-r-J*-J u^" p.""unçáo re1âtj.va de ine xequibi rldade, pelto critério

definido no Àrt. 48, ,r, * 
-i"i-a'e eúgs' en ta1 situaçáo' não sendo possíve1 a inediata

cônfilmaÇão, podêrá ser auau' ul-ll"ituntê a oportunidade dê dêÍnonstrar a sua exêqulbllidade,

sendo_Ihe facultado o praro de 03 (três) dias úteis pâra comprovâr a viabilidade dos preços,

confolme PaÍâmetros cio nesno ert' aS' rr' sob pena de de s cons j^de raÇão do iten'

12.2.Salienta-se que tais o"ofiã.r"iu" não desciassificam arltonaticamente a proPosta, quando for

o caso, apenas o iten corrêspondente '

15. O.DO CONÍRÀro
15.1.Após a homologaÇâo pelà auLoridade superior do oRC' o adiudicatário será 

-convocado 
para'

dentro do prazo de o5 (clnco) ãt""'{:tt"t"*t"os dâ data-de recebimento da notificaÇão' âssrnar

o tespêctj.vo contrâto, qo""oo'fát-ã caso' elaborâdo "' 
to"iJÀiáua" com as modalidadês permitidas

pela Lei 8.666/93, podendo o 'iJ"tà "otl:tt 
alteraÇões nos têrmos dêfinidos pela refelida noma'

'ls.z.rao aLendendo " 'on"o'u"T"Ju"-"""r'"t'i""t"1:;.r'*"""""t"'"';".?':::",t:"Lt;tt"i""t"'"Í"t"*:;;i;üá; à--"u" p,opo"u, o liciLante pêrderá Lodos os dr

vencedor da ticitaÇão '
15,3.É peülitido ao oRC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatula do contrato

no prazo e condiÇôes ""t"1ããát" ' 
--<:ot*o"ut o"- ri"iiànt"" rê;anescentes-' na ordem de

classiÍj.caçâo " "ut"""'""'"n'J"'''"p"u'ã 
iu'Jir., êm igu-a L- p,ràzo do liciLante vencedor'

15.4.o contrato ou" t"tnttluiÃtniê venha a set assinaaJ-pelo licitante vencedor' poderá ser

altelado coÍn a devida iusti'iicJivt' unilateralmentê peto co''tratante ou pot acordo entre as

Dàrtes, nos casos PÍevistos iã'iti'-á' "ltta 
rescinoiao-' ae pleno direito' con-forme o djsposto

..s erLs. '71 , 18 e 
", 

tooo"'á"'iãi e-'aeatgt' e executêciÔ sob o têqime de tareÍa'

1s.s.o contratado rica obriea-di I ac'ita''. "'" i"-:1".:.;;iorl::";r:::::';f'^".'..'?,1'á'ii'1:""!l
;;;;;;";;; il" se rizelen T"::::::::'r:i:,; "',."""i0".",""";i,,ii"-ã"i"u.r""ido, 

salvo as suPressões
8.666/93. Nenhum acrésc].no or

;".;;.;;i"; ;" acordo celebrado entre os contraLantês'

16. o.DÀs sÀNÇõE S ÀDMINISTRÀTIVÀS

iver a ProPosta. fa

sta, não celêbra! o contrato'
ara o certâme, ensejar o

thâr ou fraudar na execuÇão

aa or., co*ataa fraude fiscal'
,atar com a União, Estados'

16. 1. Ouen, convocado dentro do Prazo de validade da sua ProPo

deixat de entrega! ou apresênta r documentaçã o falsa exigida P

rêtardanento dê ex
do contrato, colÀPor tar se de modo in idôneo, decl-a rêcuÇâo dê seu ob I êto, náo nant

garantido o direito
Distrito fêdêraI ou

à amp1a defesa,
sêrá des credenc

ar informações fals
ficará r-mPedid o de licita! e cont

iado do SisteÍna de Cadastramento Unifi-cado de

Eornecedoles sICAf
Eedera
neste Ed

I ou Municlpios, Pelo Praz
ital e das demais cominaÇ

Muoicipios e,
eraf e de sistemdo Governo Eed
o de até 05 (cin
óes lega1s.

a en deixar de cuílPrrr âs
révía defesa, às seg

adver tência; b

as sêmelhantes mantl àos por Estados, Distrito
izo das muftas Previstas

leceitos 1egâis, suj eitará
.ri"t"" no" Àrts. 86 e 8?,
vi rgr.r Ia cinco Por cento)

co) anos, sem Prel u

r.rintes Penalidades Pie
obr igaÇôês assumidas e P

16.2.À recusa injrlst
o Contratado, ga!àotida a P

da Lei B ' 666/93: a

aplicada sobre o va
multa de mora cle 0,51 (zelo

or dia de atraso nâ êntrega' no
Ior do contrato P

inicio ou na execuÇ áo do



objeto orâ contratado; c - multa de 1Og (dez por cênto) sobre o valo! coôtratado pelâ inexecuÇào
total ou parcial do contlato; d - s inultaneamente , qualquer das Penalidâdês cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666,/93 ê na Lei 10,520/02,
16.3,se o valor da multâ ou j"ndenizaÇão devida nâo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dj.as
âpôs a conunicação ao Contratado, será automaticameDte descontado da prineira parcela do
pagamento â que o contratado viêr â fazet jus, acrescido de iuros molatórios dê l"g (um por
cento) ao mês, ou, qr.rando for o caso, cobrado judicialmentê.
16.4,Após a aplicaÇro de quaisquer das penalidades previstàs, xealizar-se-á comunicaçâo esclj-ta
ao Contratado, e publicado na inprensa oficial, excluídas as penalj-dades de adveltênciâ ê multa
dê mora quando fot o caso, constando o fundamênto legal da puniÇão, informando ainda que o fato
será rêgistrado e Publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ COMPRO1rÀÇÃO DE EECUÇÀO E RECBBTIIENÍO DO OBJITO
lf.l.Executada a presentê contrâtaÇão e observadas as condiÇões
pactuadas, os procedlnentos e prazos para receber o seu obieto
àaso, à disposiÇões dos Àrts. 73 a 76, da Leí 8,666/93.

de adimplênento das obrigações
pefo ORC obedecerâo, conforme o

de intelesse Públlco
todo ou em Parte, Por
êscrito e devidamente

18. O.DO PÀGÀI,IENTO

18.1.O pagamento será realizado mediante plocesso regular e em observância às normas ê

procedirnlnios adotados pefo oRC, da seguinte maneira: para ocorter no plazo dê trinta dias,
contados do período dê adimplêmento.
18.2.O deseÍÚlolso náximo do pêr1odo, não 5erá superj-or ao valor do respectivo adimplenento' de

acordo com o cronoglama aprovado, quando for o caso, e sempre em confolmidadê com â

disponibilidâdê de recurso§ financeilos.
tg,ã.Hentrun vator será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obligaçáo
financeila que the for imposta, em virtude dê penalidade ou inadimplência' a quaf poderá ser

coÍnpensadaconopagaroentopendente,semqueissoqeledireitoaacré6cimodequalquernatuleza'
tg.4.l,los casos dã áventuais atrasos de pàgamento nos termos dêstê instlumento, e desde que o

contratado não tenha concorrido de atgtma forna para o atrâso, sêrá adInitida a compênsaÇâo

financêila, devidâ desde a data limite fixadâ para o paganento até a data correspondênte ao

efetivopaqamentodâparêela.osencâ.qosnoratóIiosdevidosemrazãodoatlasonopagamento
se.ao calc,]lados com utilização da seguinte fórmula: EM: N x VP ' Í, ondê: EM: encargos

moratórios; N = núnero de dlas entre a àata prevista para o pagamentô e a do efetivo Pagamento;

vp = valol da parcela a set paga; e I = inàlce de compensaÇão financeira, âssim apurado: Í:
(Tx + 1OO) + 365, sendo 11 = plrcentual do IPCA-IBGE acumulado nos úttinos doze neses ou' oa

sua faltâ, um novo lndicê aaotáJ pefo Governo Eederal que o substitua' Na-hipótese do rêferido
índice êstabelecido para a cornpensaÇão financeirâ venha a ser extinto ou de qualqrler foma não

possa nais ser utilizado, seti adotado, êm substituiÇão' o que vier a ser determiÍlado pela

fegislação então em vigor.

19. O.DO RE§rOSrÀ}BtCro
19,1.os preços contratados são fixos e irreaiustáveis no prazo dê un ano'

ió.ã.o.n't.o'ao plazo de vigência do contratô e mêdiantê sôlicitação do contratado, os preÇos

páàãráã "ãtt". 
ieaiuste apó-s o intertegno de uÍn ano' na Ínesma proporçáo da variaçâo vêrificada

no rpcÀ-rBGE acumulacto, tonando-6e pár uase o mês de apresentação da respectiva ploposta,

àxcfusi.ranente para as obrigações iniciadas e concluldas após a ocorrência da-anualidâde'

19.3.Nos reaiustês subsequentes ao primeilo, o intelregoo minimo de ulll ano será contado â partir

dos efeitos flnanceiros do últino reajuste'
19.4.No caso cte âtraso ou não divr.rlgáção do iDdice de reajustamento, o contratante pagará ao

contratado a inportância "ui."rua" 
-pàr" última variaÇáo conhecida, liquidando a difelênÇa

correspondentê táo fogo ""i"-ãi""fquao 
o indice definltivo' rica o Contratado obrigado a

ãpt""""t"t nenória de citcutá referenie ao reajustamento de preÇos do valor remanescentê' sempre

$:r:;:: :;:rti;;" finais, o lndice uririzâdo para reajusre será, ob risat oriamenre, o dêfinitivo.
19.6.caso o lndice u"t.n"r".iào putt ietlustarnettto venha a ser extinto ou dê qualquêr forma não

possâ nais ser utilizaclo, ""tl'"aotuao, 
êrn substituíção' o quê vier a sel deterninado pelâ

legislação então em vigor.
19.?.Na ausência de previsão 1êga1 quanto êo indicê substituto' as paltes elegerão novo indicê

oficial, para reajustamento ao preço do valor xemanescêntê' po' meio de termo aditivo'
19.8.o re;iuste poderá ser lealizado Por apostilamento'

20. O.DÀ§ DISPOSIÇõES GERÀIS
20,1.Não será devida aos proponentes pela
ao certamê, quafquer
20.2.Nenhumâ Pêssoa

tipo de indêni zaçâo.
física, ainda que credêociada

e-IaboraÇáo e/ou apresentação de documentação relativa

por procuraÇão 1êgal, podêrá representar nais

de uma Licitantê.
áõ.ã'.o p.."."t" licitaÇão somente poderá vir a ser revogâda por razões

decorrente de fato supervenrente davidamente complovado, ou anulada no

iiãã"irá.a", de oflciá ou por provocaÇão de terceiros' mediânte parecer

fundamentado.
2o.4.CasoasdatasprevistasParaarealizaçãodoseve-ntosdapresentelicitaçáosejandêclarâdas
feliado e não havendo ratific;;; àa convocação, ficam transferldos automaticamente para o

;;;;r;. dia úti1 subsequente, "o ^""rno 
local e horâ. anteriormênte prêvistos'

20,5,0 ORc por conveniêncIu 
-laÍtliJ"ltuti"a ou técnica' se leserva no direito de paralisar a

õ;i;";-;.fp; a àxecução ou ão"ltutuçao' cientificando dêvidanente o contratâdo' 
\\\\)r

Xd'\.



2o,6.Decai!á do dileito de impugnar perante o ORC nos ternos do presente instrunento, aquele
quê, tendo_o aceitêdo sem objeção, vênha a aplesentâr, depois do julgamento, falhas ou

irregularj-dades que o viciaram hipótêse en que tal, comunicado não te!á efeito dê leculso,
20.?.Nos vâlores âpresentados pel,os licitantês, já dêverão estar incluidos os custos con
aquisição dê mâterial, mâo-de-obra utilizada, impostos, encalgos, fretes e outlos quê venham a

incidir sobre os respectivos preÇos.
20.8.À6 dúvidas surgidâs após a aplesentação das propostas e os casos omissos neste lnstlumento,
ficarâo únj,ca e exclusivamente sujeitos a intêrpletaÇáo do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade supelior do oRc, en quaLquê! fase da ficltaÇáo, a promoçâo de diligência
destlnada a esclalecer ou â complêmentar a instruçáo do pxocesso'
2O,9.para dirinir controvétsias decoÍrentes dêste celtâmê, excluido qualquet outlo, o folo
competente é o da Comaxcâ de ltabaiana.

Mogeiro de Março de 2022.

rLAVI LEBSON JO
Pre oêiro OflciâI



ESTÀDO DÀ
PREFTITI]RÀ MT'NICIPÀJ, DE MOGEIRO

COMISSÀO PERI,ÍÀNENTE DE I,ICITÀÇÀO

ÀNEXO

TERMO

I PREGÀO PRESENCIÀI. Nô OOOOT/2022

DE REEERÊNCIA - ES PECI FICAçÕES

IGO

10

11

t2

13

l4

15

16

t1

1E

19

2O

2t

UNIDÀDEDI

SERV

SERV

SERV

SERV

sição de Pe s danificadas SERV
cro Cêntrífuga serviÇo de cÔnserto e manut

danificadãs.
Laboratorial - seiviço ae cooserto e nanu tenção corrêtiva SERV

osição dê Pê serviço de cons erto e manutenÇ
itador de céIuLas ],ab

orretiva com r s sdanificadas
d€ ltenatologia nserto e nanute nçâo corretiwa c SERV

as danificadas.
serviço de conser to ê nanutênÇão

de Análls e Biolóqica
corretivâ com Í s danificadas

nserto e manuLen ção corretiva c

cor!etiva com

enÇão corretiva c

2

S ERVdê conserlo eodonlológico - serv
danificadas '

1

SERV 15
2

SERV

15SERV

4

5

6

irà Eletro Hidrau
reposição de Pe

it p1oI odô J câiLéih d

sucÇão reg

Iuf ! çpoào pl is
aà

Ç ão Pt 1osodoi IhepaplL Id pi1I 0doni ôg/. dp 1ad pi p ççã
o de vazamento.

águâ ê váIvulado circuito despideiras -

oàontologico -
câbeçote, fonte

1

1

I

9

pI aqOdonÇãoÀ1 i çvidp ii poão PÇiI Çodon tls thaóI

SERV

SERV

peças
10

5SERV

15

1

5

SERV

2

SERV

2SERV

SE RV

22

r de células serwiço dê co

SERV

i:l:i3.3?it§ objeto desta ]icj"taçâo: coNrRÀrAçÀo Dr EM'RE.A pARÀ sERVÍÇos DE MÀNUTENÇÂ.

CoRRETIVÀ E PREVENTTVÀ CO' oeJp-o-Jrçao DE pEÇÀs pÀBÀ os EQUIPAMENTOS ODONTOTOGÍCOS E HOSPT1ÀTARES

DA SECRETARTA DE sÀÚDE DESÍE MÚNrcrPro'

i : I :üil]ll*lllas nêcessidades do oRc, ten o presente termo â rinaridade de derinir' técnica

e adequadaÍnente, o" p.o"taiiliiã" l"tà" "atlo" 
pàra viabilizar a contrataçáo em tela'

2'2.Àscaractelísticaseespecificaçõêsdoobjetoolalicitadosão:
QUÀNÍIDÀDE PE,

20 ME

-iãrvIãó a. nanuiencão preven!iva do focor

transformadola de lenÇão, Iânopada e cal)o oe

ME

20 f4E

!4E

ME

l,1E

stRv 15

SERV 15

SERV i 4



423
:
,. 24

26

Copos
peÇas

cópio - sêrviÇo de
danificadas.
cinecológico

,"'."ut"nià.

nanutenÇão corretiva con rePosiÇão de S ERV

côrretiva comr SERV

25

rêpos rÇão de peÇas_ danrficadas.
cama Ginecológica - serviço de
repos iÇão de peças danlfic

dê Decas danificàdàs.ffi
dê peças danifícaj!31._ _ __..... _...
Torpedo de oxigênio - seÍviço dê
reposição dê PêÇas danifj.cadas '
Eletrocardiógrafo - servj'ço dê
rêposj,çãô de PeÇas danificadàs.
Desf ibri.lado! Externo Àutoma!ico
corretiva com reposiçáo de Peças

conserto e manutenÇào

(DEÀ) sêrviço de conserto
danificadas.

SERV

SERV -

f'ERv

SERV

1.l ME

11. ME

15 t4E21

Sugado! citúrgico - sêrviÇo dê conserto e úanutenÇão corretiwa c

reposição de peÇas dànlficadas
Balança Àdulto - se rviÇo de conselto e nanutençáo corretiwa com reposlção
de peças danificadas

- 
-ÉãÍãÇa rrrfantir - s"."içJ de conaerto e manuteoÇão corletsiva co&

e manutenção corrêtiva com leposição. sERv

conse!Eo e manutençáo co!retiva coÍl SLRV

SERV

SERV

28

29

i 30

31

i: MÉ

reposição de peças da-nifi_c_aqa:-. ,...,--.
cliiosinetro - ;;;'iç. ãá co"".tto e manutenção corretiva con reposição' sERv 20 ME

14 ME

9ME

'a 32

33

tisioterapia - sêrviÇo de

Diatemia - selviço dê conserto e n

conserto e manutençào

tiva con r€posiÇão

.ôrrêt iva SERV

repos iÇão sERí 6

3

3ME

corletivâ com reposiÇão, SERVMesa clinica - servj'Ço de conserto
s danificadas.

35

36

37

dê peÇás danificadas
Tensiônêtr:o - serviÇo de consêrto e nanulenção corretivâ com

ificadas.

38

39

L

t.
L
I

de,peças dan

de peÇ

Ànutênçao corretiva coEi sERv

corretiva con rePoslÇãol SEÂVÀparelhos Tees - serviÇo de conserto
âs dani,ficadas.

ê maautençâo corrê 6ME

iME

10 ME

SERVÀparelho Feês - serviÇo de consêrto

Cardiaco serviço de conser!o e manutênçãÔ corre!iva con

sição de peÇas daniÍicadas.
oxinetro de Pulso - serviço de conse!!o e manutenção cor:retiwa c SERV

SERV
4A

4l
íqposiçào de pellilqI!! i cadas 

- 
-BistuÍi E1étrico - serviÇo de conse

rêposição de PeÇâs danificadas '
central de oxiqênio - serviÇo

nânutenção co!rêtiva

de conserto e manutenÇão corretiva con SERV

SERV

de conserto e nanutençâo cor!etiva SERV

3ME

!--

I

42

43

44

45

q6

3ME

irepg:rÇ,ia3s--Psçg: 93IiEf!3!!!'-'cêntrâI de Àr conpÍinrclo - sett"ç-o 
-aã ããt'!ãiiã'e maÀutençao corrêtivâ colrt

I

reposição de PeÇas dani
Esteira Ergonetrica -

ficadas

ficadasrepos iÇão de Pêças SERV

IL-

rêôosrcào de PeÇas daniÍicadas'
;;Í;ii,. a;';Érlaxr;;.", ,.,r...sorn- ' :ato ae bicarbonaLo -- 

servlÇo
iiã"".rlã 

".ir-r..rr!o co'reti,a con rejosiÇão dq p9!9lqa'l'l4gd9! 
-i"-.tirãa"rãr.-tolio ae co_úert" e manutenÇão coÍretiva com reposr

SERV

ssRv 3ME

Bicicte!a Ergornetri.ca - s€rviço de conserto e nanutenção colretiva

as danificadas
48, I, cla Leí a23/A6clusivâ l,lElEPP

respectivo item relacionado acima, na

48

PE-

2.3.Parà o item com a indicação a

Pequeno Porte, nos têrmos da legislação
"ME 

í participaÇão é excfusiva a Microemplesas e Empresas de

vigente '

3:l:i".§ff3lir[::§T:X""os os ô.us e obrisaçôes concerôentes à resisração riscal, civil'
tributária e trêbalhista, ra. toao por todâs as despêsas e conplomj-ssos assumidos, â qualquer

titulo, periântê ".r" 
ro.n"""Ààt* ou terceiros em razão da execuÇão do obieto contratâdo'

3.2.substituir, arcaôclo com a§ despesâs decolrentes' .os materi"ais ou serviços que aprêsentàlem

alteraçôes, deterioraÇôes, i^ptit"t-iiã"" o" q'uitq"t ilrêgu1aridâdes discrepantes às exlgências

do instrunento de aiuste p.J'""ãã,-àirrat q'à c:o""tut"do" ãpós o recebi'nento e/ou paganento'

3.3.Não transferir a ourrem, ;-ú;;; ".';arte, 
o objeto àa conrratação, sà1vo mêdiântê préviâ

:.;:i:::::,':l'.:'.i'":t"',iir.tÍJ.tt'"i3"1'.;.,... ou,outros instrumenros hábêis, ern conpâtibiri'dadê

com as obrigâÇões assurnidas',- t;ã""-;; condiçôes, de habiLj-tação e qualificaÇão êxigidas no

respectivo processo Iicitat;;io, apresentâldo ao contratante os docunentos necessários' senpre

3i!.iiliiltiSi; Eiscal correspondente à sede ou filiar dâ emplesa que âpresentou ê documentação

!: r:Ê::"Í:"lt:i":"t1tjoot,an.ro"" assunidas com obs.ervância a melhox técnica visente, enquâdrando-

sê, riqorosâmente, clentro dos Preceatos legais' normas e esPecificações técnicas

co rrespondentes .

{.O.DO CRICÉJRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREçOS

4.1.tlavendo proposta ou lance vencedol com

coluna código:
vafor Para o

§

2ME

10 ME

10

41



4.1.1.Comindicio§queêonduzamaumaprêsunÇãolelatlvadêloexequibilidade,pêIocIltério
definido no Àrt. 48, lI, da Lei 8.666/93, em tal situação, oão sendo posslvel a i'medj'ata

confillnaÇão,poderáse!dadaaolicitanteaoportunidadedêdenonstrarasuaexequibilj.dade,
sendo-Ihe facultado o prâzo de 03 (três) dias útêis para comprovar a viábiIj"dêde dos preÇos,

conforme Parâtnetros do ne§mo À!t. 48, II, sob pena de desconsideração do iten'
4.2,Salie;ta_se que tais ocorrências oão desclassj-fican autoÍraticâmentê a proposta/ quando for
o caso, apenas o item correspondente.
4.3.os lances verbais selâo efetuados em unidadê nonêtária nacional'

5. O.I{ODEI.O DÀ PROPOSTÀ

5.1,É parte integrante deste Terí[o de Rêferênciê o modelo de proposta de preÇos

podendà o licitante apresentar a sua Ploposta no p!ópri'o Í4odelo fornêcido'
ãã"iáu.""t. preenchido, confoúne facrll-tâ o instruinento convocatório - Ànexo 01'

correspondente,
desde que sej a

RENATA CRISTINA
SECRETÁR1À

SILVE]RÀ NEVES VASCONCELOS



ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREETTII]RÀ MUNTCIPÀI DE !4OGEIRO

co}.írssÀo PERI,ÀNENTE DB LrcrrÀÇÃo

ÀT.IEXO 01 ÀO TER}4O DE RTFEúNCIÀ

PREGÂO PRESENCIAL NO OAAO1 /2A22

PROPOSTÀ

PROPOSTÀ

REF.: PREGÂO PRT:SENCIÀÍ N" OOOO? /2022

oBJETOr CONTRÀTAÇAO DE EMPRESA PÀIlÂ SERVIçOS DE MANUTENÇÃO CORRETM E PREVENTIVA COM RESPOSIÇÀO

DE PEÇAS pARÀ OS EQUTPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITÀIÀRES DA SECRETÀRIA DE SAÚDE DESTE

MUNICI PIO.

PROPONENTE I

Prezados Senholes,

Nos termos da .licitaÇão em epígrafê, apresentamos proposta conforme abaixo:

coD IGO D I SCRIMINÀÇiO I'N IDÀDE QUÀNIIDÀDE PREÇO UNIÍ.
2A

1

9

q!ipo Odon!olóqico

SERV

nutenÇão corr:etiva
niflcadas.

I
2

3

ira Eletro Hidraulica Odon!ologicâ
ão pleventiva com reposição de peÇàs

lsistenra hidráulico, el'étrj'co, necânico

I,locho odontoLóqico serviço dê nanutençã
dê peçasdo amortecedoreventiva coÍr rePosição

ás e mecânico.

o do circuito de sucÇã

Mic ronoiorOdontologico serviço
ventiva con reposiçáo de PeÇas

spideiras
água e válvuIas direcionais.

fletorês odontoloqico serviço de manutençã SERV

rêventivâ do foco reflêtror, cabêÇote, fonte
rêrlsformadora de tenção, ]ânpadâ

2A

l5

amento, elxo plnÇa e Lhetà.
io x PeràPical odon-ologico -
nutenção prêventiva com rePosiÇão

ndo disparador dê raios x, arnPola,
rreção de vazamento.

S ERV

serviço de manutênç SERV

4

alganador odon!oIógico
preventiva con rePoslção de peças do circuit

§aalor, eletrônico e reservatório de Iinalha

Eôtopolimeri ziaot odontolóqico iço d

a e fonte de alineta

reventiva con repo sição de Peças do circuit

5

10
10

l2

13

fianuienÇão pÍeventiva con reposição de peÇas
rcircuito e1êt!ônj'co, Iâmpada Polimerizâdoxa, c

11
trandulor de fibra

p
utoclave de EsterilizaÇão serviÇo de nanutenÇã SERV

Ietrônlco, câmara de esterilizaçâo, ci!cuito
válvula de waPor, têste biológico e

Odonlolóqico serviÇo dê nânutenç ão SERV

con reposição de êixo dê transmissão,
aI. rolanenEos e eng

Conpressor odontológico erviço de nanulençã SEBV

com repôsição de Pêças do sistema

15

p __l
ssão, wálvula pressostática, vá]vula

motor e1étrico
cro cênt.ifuga - serviço de consê rtô e nanntenÇã

d

SERV 15

15

SERV

t5
dê peÇas
i!rigação.

SERVodontológico
reposiÇão

óaàr de À]ta RotaÇão

urbina, srwcâmara do
nutençáo Preventiva coú

14
oÍretiva com reposição de pêça s danificadas.

SERV

serwiço de conserto e: sERv
com leposiÇão de Peçasl

t5

8



5SERV

5S ERV

§ERV 2

2SERV

5SERV

2SERV

2SERV

2S6RV

cro centrÍfuga - §erviÇo de conserto e manutenÇ

nserto e manu!ençáo coiretiva com reposição

]ulas serviço dê cÔnselto

11

18

L9

2Q

15

16

27

22

á

Maria LaboratoriâI - serviço de conserto

itador de céIuLas laborator j.al - serviÇo

re-Iho de Hematologiâ - serv iÇo de conserto

i iÀná1 1ói sopl
Çãi

dê conserto ê manutençãtufa Biológica - selv
siçãô de s danrficadas.

genizador tâborator
tenção co!!etiwa

ial - serviÇo de con§erto
corn .ePos-içâo de peça

s danificadassição de

as sdanificadâs.

ficadas.

rêposição de PeçâsênÇão co!retiva

rePosição de Peçatênção corretiva
ficadas.

erto e manute
s danificadas,

reposição de peçatenção corretiva
ficadas.

2

10

10

10

15

15

20

l4

9

:

3

1

23 serviço de conserlo e man SERV

ição de s danificadas.
24 G l q i SERV

i f i
23 Gine I ôg i S ERV

if
c urs SERV

26 ug
i i f i

alança Àdulto serviço de conserto ê nanu tenÇã SERV
2',]

íção de s danificadâs
lança I í il i SERV

28
çã t i

cosimetro - serv iço de conserto e SERV
29

si s dâniflcadas
tecto! FetaI - serviço de consêrto e rnanu SERV

30 s danificadas.siçáo de

rpedo oxrs - serviço de conserto
com rêposiÇão de peçâ

SERV
31

tenÇão
ficadas.

t

og f SERV
32

i dani f
ib i L EX ( DEÀ l iço SERV

33 f
erto e nanutenç
s danificadas.

ãô ti i

Lini i SERV
34

i ção dani Í
i p ia S ERV

35 t
nção ção p

nificadas.
SERV

36 de
iÍçào f

SERV
31 aÍelho de
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iiresTirããõiã--: se.viÇo de conserto e mânutenção,
torretiva coú reposj"Ção de peÇas danificadas' :

SERV 3

PRÀZO - Iten 5.0 :

PAGAMENTO - lten 18.0:
VAI]DÀDE DA PROPOSTÀ - IIEN 8.0

VALOR TOTÀL DA PROPOSTA RS

CN PJ

de

Responsáve1

\



L.O - DECIÃRÀÇÃO de cumprimênto do disposto no Àrt' 7o' Inciso xxxIll' da CE - Àrt' 27' Ínciso
v, da Lei 8.666/93.

O proponentê acima qualificado, sob penas da lei e êm acatahento âo disPosto no Art' 70 inciso

xxxrrr da constituiÇâo reaerai, i.i ô.gsq, de 27 de outubro de 1999, decrâxa não possuir em seu

õ;;; d. pessoâI,' tu,t"io.,Jío" nenores de dezoito anos em tlabalho rrotulno' perigoso ou

iÀsalubre ê nem menores ae jeresseis anos, em qualque! tlabarhoi podendo existir menofes' a

partir de quatolze anos, na condiÇão dê aprendiz nâ folna da legislação vigente'

ÀNgxo rr - PREGÃO PRESENCTÂj, §o 00007 /2022

MODE],OS DE DECLARÀÇÔES

REE.: PREGÁO PRESENCIA], N" OOOOT /2A22
PREEEITURÀ MUNICIPÀI, DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

2.0 - DECTARÀÇÁo
IicitâÇão.

3.0 . DECLABÀÇÃO dE

convocatório '

de superveniência de fêto impedj'tivo no que diz resPeito

SSTÀOO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREETÍTURA MI'NICIPÀI DE }'OGEIRO

CO},íISSÃO PERI,ÂNENTE DE I,ICITÀÇÀO

alificado declala ter conhecirnento e

convocatôrio e subneter-se âs condiÇÔes

EOLHÀ O1/02

particiPaÇão na

âceitar todas as cfáusu1âs do
nele estiPulâdas.

conforme exigêocia contida na LeL 8'666/93, AÍL' 32' §2"' o proponente acüna quâlificado' declara

nâo haver, até a presente data, fato impeditivo no que dii rêspeito à habilitaÇâo/participaçáo
na presente l-icitaÇão, nao se 

-encontranáo 
em concordata ou estaào falimentar' estando ciente da

obrigatoriedade de inrorrnar ãcorrências posteriores' Ressalta' aioda' não estar sofrendo

penalidadê de declaraÇão o" 
-iaánãiãua" 

no amlito da administraçáo Fêderal' Estadual' Municipal

ou do Distrito Eederal, arcaoáo civil ê criminalmente Pela preseote afirmação'

submêteI-seatodasascláusulasecondiÇôêsdocolrespondenteiÂstrunento

O proponente àcima qu

respectivo instru$ento

Local e Data

NOMB/ASS INATURÀ/CARGO
Rêprêsentante legal do Proponente '

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÓES

d

DEVERÃO SER ELABORÀDÀS ÉM PAPE]' TIMBRÂDO DO IICÍTANTE/ OUANDO EOR O CASO'



EOLHA A2 / 02

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N. OOOO7,/2022

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARÀÇÂO de elâboração independente de proposta'

(idêntificaÇão coÍnplêtâ do representante do licitânte)' como representantê dêvidanente

congtituídode(idêntificaçaocornpletadolicitanteoudoconsó!cio),doravantedenominado
(l"icitantê/consórcio), para ii.,s aà aisposto no item ?'5'1' do Edital do Prêgão Plesêncial no

Oloa'l /2022, declalâ, "on 
u" p.n"" at Iái, ero especial o art' 299 do código Penal Brasileiro'

que :

a) a ploposta apresêntada Para participar do Pregâo 
- 
Presencial no OOOO'7 /2022 foi elabolada dê

maneila independente Pelo ri.itàntt, e o cooteúao da Proposta nào foi' no !o9o o: em parte'

direta o indirêtanente, intor J, discutido ou recebido de quàIquêr outro participante potencial

ou de fato do Pregão Presencial n' OOOO'. /2022' por qualquer neio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de aplesentax a ploposta elabotada.para participa! do Pregáo Prêsencj-af no

OOO|'7 /2022 não foi info$tad", al"ã"iat ou recebida -dÀ 
qualquêr outlo participantê potência1 Ôu

á;-;.;; ã; eieqao rrese.t"ial n' oo0o?/2022' por quarquer neio ou por quarquer pessoa;

c) que não tentou, pol qualque! rneio ou por qu-êIquêr pessoa' influir na decisáo de qualquer

outro participante potencial ou de fato do eregão pteseocial n' OOAOI/2022 quanto a partícipa!

ou náo da leferlda licitaÇão;

d) quê o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou em parte, dirêta ou

outro participante potênciaI Ôu de fato do

do objêto da refêrida licitaçáo;

para participar do Pregâo Preseocial í\" 00A0'7 /2022

i'rrãi a"tu..nt., conunicado ou discutido com qualque!
er"gão e..".".iat |1" O0OQ1 /2a22 antes da adjudicaÇão

ê) que o conteúdo da Proposta apresentada pàra parlj'cipaÇão do Plegáo P-resencial n" 0OO0'7 /2022

nào foj, no rodo ou ". 
p";a":';;;;;ã- or'-inair"a..ente, alscut-iao ou !ecebido de quafquel

integrante da Prefeitura ""itipui 
Ju Mogeiro antes da abertuÍa oficial das propostag; e

f) que está plenamente ciente do teor e da êxtensão dêsta dectaraÇão e que detém pleno§ poderes

e informaÇõês Pâra firÍtá-Ia '

Lôcal e Datâ

NOME/ÀSSINÀTIRÂ/CARGO
Reprêsentante legal do proponente

OBSERVAÇÀO:
AS DECI,ÀRÀÇÔES DEVERÀO SER ELABORÀDAS EM PAPE]' TIMBRÀDO DO I'ICITANTE' OUANDO FOR O CASO

(



ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREFEIM]RÀ MT]NICIPÀI Df, }'OGEIRO

COMISSÀO PER}ANENIE DE LICITÀÇÀO

MODELOS DÀ DECLÀRAÇÃO DE REGUIÀRIDADE - HABIL]TÀÇÃO

REF.: PREGÁO PRESENCIÀ! N" AOOO'1/2022

PREFEÍTURÀ MUNICÍPÀI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN PJ

1.0 . DECLÀRÀÇÃO DE

l0 .520 / 02 .
REGUIÀRIDADE para hâbilitaçáo prevlsto no Art' 4"' fociso vÍI' da Lei

local e Data.

NOME/ASS INATÚRÀ/CABGO
Rêpresentântê Legal do proponênte '

OBSERVÀÇÃO:
À DECLARÀÇÃO DEVERÁ SER E1ABORÀDA EM PAPEL TIMBRÀDO DO I,ICITANTE, OUÀNDO EOR O CASO'

O propooente acima qualificado, dêclara, em conforÍ0idêde con o disposto no Àrt' 4o' Inêiso vIÍ'

da rei 10.520102, que estâ.;; " 
t;;;t plênamente todos os requisitos de habilltaçáo exigidos

no respectivo instrrnnento convocatório que rêge o celtame aêlna indicado'

\



ESTÀDO DÀ

ÀITEXO rV - PREGiO PRESENCTÀ! N' 00007/2022

MINUTÀ DO CONTRÀTO

PREGÀO PRTSENCIÀÍ NÔ OOOO?/2022

PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N. PP OOOO]/2A22

corÍrRÀro N': .,../...-cPÍ,

Pelo presentê instrumento de coltrato' de um lado Prêfeiturâ Municipal de Mogeiro - Av'

Presidentê Joáo Pêssoa, 4: i centro - !íogeilo - PB' CNPJ n' O8'866'501/0001-6?' nêste ato

representada pelo Prêfêito antonio iose rerieira' Brasileiro' Solteiro' Enplesario' r'esideote e

dômiciliado na sitio Pintad;;; tinLa, 1:g - Àrea Rural - Mogeiro - PB' cPE nô 840'199'644-91'

Cartêira de Identidade t" :ieOffg sspPa, dora"aote sinPlesnente CoNTRÀTANTE' e do outlo lado

- "'' cN;J no '"'""'' nestê ato representado

;;; .... residênte e domiciriàdo Irã .' ',
§;;: . . . . .:::'. ;";r;;lrã-ãã ia",,tiauae no ...., doravante sinpresmente coNrRÃIÀDo, decidilam

as partes contratantês assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cráusuLâs e condiÇões

sêguintes:

cr.Áu$Í,À PRrlíErB,À - DOS !',UNDãME!ÍAOS:

Êste contrato decor!ê da ri"iãçJ nodaridade pregào presencial i" oooo'l/2022, plocessada nos

teríros da r,ei Eederâf "" 
,u.'r"rlt, 

"o" "ii-ã.-.,"riã át 2-oo2 e subsidiariamente a l'ei Fedêra1 n"

8.666, dê 21 de Junho a" 
"gí'"Ji 

à^ú^tnttt no 123' de 14 de Dezenrbro de 2006i Decreto

Municipal n' 016, de lo o" 
'.JtíÀ*u" 

ae 2oõ6; e legislação pêrtinente' con§ideradas as al-teraÇões

posteriores das referidas nodnas '

:T::H.:":ffiL."T"fl#1".;l"o: coNrRÀrÀÇÀo-D'-:]i:1:A PÀRÀ sERvÍÇos DE MÀNUTENÇÁ. coRRErrvA

Ê PREVENTTvA coM RESPOSIÇÃó íi-n"õoi no"" os EourPA.}4ENrOS ODONTOLOCTCOS E HOSPTTALÀRES DA

SECRETÀRIA DE SAÚDB DESTE MUNICIPIO'

O serviço deverá sêr exêcutado rigorosamêntê dê âcordo corn âs condiçôes expressas neste

j"nstrumento, Proposta uptt_"-J'iiuau' 
- 

espêcificaÇôes técnicas colresPondentes ' proce§so de

Licitação nodalidade pt"qao-ãLãnáiar n' oooor/zoz2 e instruÇões do contratante' docunentos

esses que fican fazendo p" tt""- itiãqi"ttê s do p'esente contrato' independentê dê tlansclicão; ê

sob o regilÍle de tarefa'

CIJ|I'SUI,À 
'ERCEIRÀ 

- DO VàIPR E PREqOS:

o valor total deste contrato, u tu"t ao preÇo proPosto' é de RS "' ("')'

CLÁOSÚ,À QUARTÀ - DO REAJUSTÀI.IENTO EM SENIIIDO ESÍRITO:

;';;;;" 
-.;;atatados sáo fixos e irrêâjustáveis no prazo de um ano'

Dentro do p.razo de .'i gen"j-u 
'âã""J"t-tuto '" -^"aiunt" 

"óri"ituçao 
do conLratado' os'preÇos poderão

sot!er reêjuste após o lnterregno de um àno, na mesma.p.opoiçao dâ variaÇão vêrificàda no TPcA_

rBGE acumulado, tomancro-se poriu"a o més de âpreserltaÇâo ãa iespectiva proPosta, exclusivamente

para as obrigaçaes iniciaaas- e loncrutaas apói a ocorrência da anualidade '

Nos reaiustes subsequentes :""P;i#i;;; iãiãti"qno *inl'* a" um ano sêrá contado a partlr dos

;:';t"T:ti:1[:]':::;.""'rt"'fr"r""?'o'"t?"o'""-0.':u-11:t-1'"nto' o contratante pasará ao contratâdo

a inportáÂcia càlcLrIada o"i"';i;;t"- r'ariaçao conh-ecida' liquidando à diferença correspondente

Eáo Iogo seja divulgado o 'nãit:" 
atrinitivo' Fica o conituttão obrigàdo a apresenlar memória de

cálcuro refe!ent. uo t"u3o"iãilnto at pttço" do varor remaoescente' senpre que este ocoller'

Nas aferiÇões finais, o t"oil"-"ii, i, 
"ão iara reajuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo'

caso o indice êstabeleciclo p_ã 
_raúaa.aanto 

venha a 
-ser 

êxtinto àu de qualquer formâ não possa

nais sêr utilizado, ".ra 
.doluão, á substituiçâo, o qr.re ,ri"r a sêr detêrminado Pela regisração

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PRETEITURÂ

MOGEIRO E PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME

NESTÊ INSTRUMENTO NA FOR}'íÀ ABAÍXO:

MUNICIPAL DE

DISCR]MINADO

o indice
ilt'.t""".1.1'"t"á; previsáo lesal quânto ao 

. 
lndice 

--s^ub-.^!-itutt:^-t"-.1it"ti".""ii"n""11".,.1""ôficiaL pal:a reajustame"to ão pttço do valor reÍnanescênte' por mêio de termo aditivo'

ã-rã.lr"aã poderá-ser realizado por apostiramento'

(i

PREFTITURÀ M'NICIPÀJ, DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICIÍÀÇÀO



cüirrsur,À Qt rNTÀ - DÀ DOTÀçÃO:
Às despesas corrê!ão por conta da seguinte dotaÇáo, constante do orÇamênto vigente:
Recr:rsãs próprios do üunicipio dê Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2027 O2.O4O SEC MUNICIPAI- DE SÀÚDE

/ rl,Ís o2a4a .Lo .722 .OAO4.2g2O últUteilçÃo DÀs ATTVTDADES DA SECRETÀRIÀ DE sÀÚDE

02040.10.301'10L2.201'4- MÀNUTDÀsATIVATENCAoBAsIcAASAUDE-P48FIxo02040.10.301.|012.203.7
_ MÀNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRÀMÀ SÀUDÊ BUCAI 02O4O.10.301.2O01 .2A42 - MÂNUT DAS ATIVIDADES

DoEUNDoMUN]CIPALDESAUDE02o4o.10.3o2.1013'2031'MANUT.ATIV.HoSP.EMÀTERN.MARTAHÉRMIN]À
srl,vErR-A. 02040.10.302.1013.2943 - MANUTENçÃO DÀS ÀTIVIDADES DO CEO 02040.10 .3a2.10L3.2945 -
MANUTENÇÃO DÀS ÀTIVIDADES DO SÀMU 02040,10.302.1,073.2946 - TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP

_ MÀC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV'DE TERC.PESSOA JURIDICA

Cú,ÁT'SUIÀ SEXTÀ - DO PÀGÀI'ENTO:

O pagamento será efetuado mediante plocesso regular
adàtaaos pelo Contratante, da seguinte naneira: Para
do período de adimplênento.

cr.Áosgr,e gÉElla - Dos PRÀzos E DÀ vrctllclÀ:
ó" pi"ro" máximo§ de inlcio de etapas de êxecução e de conclugáo do objeto ora contratado, que

àa.it.. p.ot.ogaçâo nas condiçôes " hipót"".t previstas no Art 57' § 1" da Lei 8'666/93' estão

abalxo i;dicados e selão considelados da assinatura do contiâto:
a - Início: lmediâto;
b - Conclusâo: 9 (nove) neses.
A vigência do presente ao.raalto será deterninada: até o final do exe!cício financeilo de 2022'

considerada da data de sua assinâtula; podendo ser prorloqada nos termos do Àrt' 5?' da Lei

8.666 / 93.

em observância às normas e procedimentos
ocorrer no prâzo de trinta dias, contados

cl.Áúsur,À olrÀrrÀ - DÀs oBRreaçõEs Do co$lRAtÀl{TE:
u I sf.tuua o pagamento relaiivo a execuÇão do serviço efêtivamênte realizado, de acordo com âs

respêctivas cIáusulas do prêsente contrato;
b - Proporclonar ao Contratado todos os loeios necês5ários parâ a fiel êxecuÇão do 5êrviÇo

contratado i
c-Notificarocontlatado§obrequalquerirregllaridadeencontladaquantoàqualidadedo
""ruiiá, 

ã*ut.enao u .ai" u^pi" " "oInpr"tu 
fiscaúzaÇáo' o que não eximê o contratado de suas

responsabitidades contlatuais e legais;
d - Designar represeÀtantes com airibr'rições dê Gêstor e Eiscal deste contrato' nos termos da

norna vigente, especiarnente 
-fàtu 

uto*iunttut e -fiscafizar 
a sua execução' le spectivamente '

permitida â contratação de t";;1."; paia assistência e subsldio de iDfornações pertinentes â

essas atlibuiÇões.

cl.i(Irsgl À xot{À - DÀs oBRTGAÇõES Do colÍÍRÀràDo:
â - Executãr devidamentê () 

-"ãt"iç" 
desc!-ito na c1áusula colrêspondente do pr:esente contrato'

dentro dos tnelhores parametrãi- à-e-ã"urià.a. êstaberêcldos pâla o xano de atividade relacionada

;;-;;j.a; contratuat, com observância aos Prazos estipurados;
b - Responsabilizar-se Por iãào" o" ônus e obrigaçóes concêrnentes à lêgisIaÇáo fiscal' civil'

tributária e trabalhistâ, o"^ "o*o 
por todas .s despesas ê conpromissos assumidos, a qualquer

títu1o, perante "ur" 
ro.n".JJoÀ o'r'terceiro" em razão da execuÇão do objeto contratado'

c - Mante! preposto 
"upucltuãã 

ã idôneo' aceito pelo Contlatante' quando da exêcução do contrato'

qr" o aaptà""nte iotegralnente êm todos os seus atos;
d - permitir ê facilitar à tiscalização do contratante devendo Prêstar os infornes e

esclalecimeÂtos solicitados; decorrentes
ã-I *.i1""p"."ávêr peLos danos causados diretanênte ao contratante ou â tercearos'

de sua curPâ ou dolo nâ ""t;;ã()-;;-;;"irato ' não ê'cruindo ou reduzindo essa respÔnsabil-idade

u-ti"àuairàçao ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Nâo cede!, transfelir o,r subconirat"r, no todo ou em parte, o objeto dêste instrumento' sem

ã aonn."i^"rto e a devida autotização expressa do Contratante'
q - Manter, durante a "rqê;;l; 

l; coÂt;ato' en compatibilidade con as obrigações assumidas'

iodas as condi.Çóes au nuuirii-ulal "-ão"irri.uçao 
exigidas no respectivo procêsso ricitatório'

apresentando ao contratantJã ão"rrn".rto" necessários, sempre que solicitado'

cr,ÁusglÀ Dúcna - DÀ ÀrrERÀç. o E REscrsÃo:
Este contrato podêrá ser t'I"tJt ""^ 

a devida iustificâtivâ' unilatelalmente Pelo contlatantê

ou por acordo entre a5 put1"", t'o" casos Previstos no Àrt' 65 e será rescindido' de pleno

direito, confoflIle o at"po"to-no" Arts' f?' ia " 
lS' todos da l'ei 8'666/93'

o contratado fica obrigado â aceitar, nas mesnas coÂdições contrâtuais, os acréscimos ou

suplessões que se fizerem t"t"-"€)i-"'i-'ã' alt o 'e"pecti"o 
linj"te fixado no Àrt' 65' s 1' da Lei

8,666/93. Nenhum acréscino oí 
"t.lpt"" ""o'poderá 

excãder o llmite estabelecido' salvo as suplessóes

aà""ft.nt"" de acordo cêleblado entre os contratantes'

CIÁUSÚT.À DÉCIMÀ PRD@IAÀ - DO RECEBIMENIO:

Executado o presente 
"onatuao 

t li"ãi"uàá" u" condiÇões de adi'nplemeoto das obrigaÇões pactuadâs'

os procedimêntos e prazos p"ia--tt(:uU"t o seu objeto pelo contratante obedêcerão' conforne o

;;"á;-;; áisposiçoes dos Àlts' '13 a 16' da Lei 8'666/93'

cüiOSgLÀ DÉCN,À SEEUNDÀ . DÀS PET{ÀI,IDÀDES:

\



A recusa injusta em deixar de cumpri-r as obrigaÇões assumidâs e preceitos legais' sujeitará o

Contiutuao, garantidâ a Prévia defesa, às seguintes pênalidades previstas nos Àrts' 86 e 87' da

t"i A.eAAtgSi. a - advertência; b - nulta de mora de 0,5* (zexo vlrgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na êÀtrêga, no inlcio ou na exêcuÇáo do obiêto ora

cootrâtado; c - multa de 10$ (dez por cento) soble o valor contratado pela inêxecuçãÔ total ou

p.r"ii, a. coÀtrato; d - s irnr-rlt ane arnente, qualquer das penalidades cablvêis fundamentadas na

Iei 8.666193 e na Lei a0.520/02.
ãà o .,ufo. da nulta ou indenizaÇão devida Dáo for recolhido no plazo de 15 dias após a comunicaÇão

âo Contratado, será autonaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o

càrrt.utudo vier a fazer ius, acrescido dê juros moratórios de 18 (uÍn por cento) ao mês' ou'

quando for o caso, coblado judicialmentê'

cuíusul,À DÉc]}.íÀ rERcErRÀ - DÀ coa@EirsÀç.ão FrNÀNcErRÀ:

Nos casos dê eventuais ãtrasos de pagaÍrento nos termos destê instrumento, ê dêsde que o cÔntratado

náo tenhâ côncorrido dê al-guna iotau paru o atraso, sêrá admitida a conpensaÇão financêixa,
devida desde a data limite fíxada para o pagamento até a data correspondente ao êfetivo paganento

da parcela, os encálgos rnoratórios devidts em razão do atlaso no paganento selâo calculados com

utiiização da seguinte fólntula: EM: N x vP ' l, ondel EM = encaxgos moratórios; N: númêro de

ài"" "r',it" 
a datã prevista Para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor -da 

pârcela a

sêr paga; e r = Índicê a" .o'.pá"u ção- tinancea ra, assim apuradol r = (Tx + 100) -i 365' sendo Tx

= pelcentual do rPcA_rBGE ."_,r.ot.ào nos últinos doze nêses ou' Ôa sua fafta' um nÔvo índj-ce

adàtado pelo Governo Eederal que o substitua' Na hipólese do- referido 1i11"1^::":l:'"cido 
para

u-ãoap"n"uçao financeira venha a set êxtinto ou de qualquer forma não possa mâis- ser utilizado'

".ra 
uaot.áo, em substituiÇã;, o qt'e t'1er a sêr determinado pela legisfaÇáo então em vj'gor'

cuiusuIÀ DÉcIlÃ QsÀRlÀ - Do loRo:
Para diriÍnir as questóês dêcorrentes deste
Itabaiana.

E, por eatarem de pleno acordo, foi lavrado o prêsente contlato em 02(duas) vias' o qual

assinado pelâs pârtes e Por duâs testemuohas '

de

contrato, as pârtes elegein o Eoro da Conalca de

Mogêiro - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÀTADO


