
ESTÀDO DÀ
PREETIIT'R:À UI'NICIPÀI DE MOGEIRO
coMrssÀo pERr.íÀlrENTE DE LrCrrAçÃO

EDITÀL Licitação
pRocEsso âDMrNrsrRÀrrvo No PP 00001/2022
r,rcrraçÃo N" . oooo't /2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCTAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

AV. pREsrDowtn aoÃo PEssoA, 47 - cENTRo - MoGErRo - PB.
CEp: 58375-OO0 - E-mail: licitacaomogeiroGuol.com.brlcompras.cotacoes@outlook.com - Te1.: (83)

3266L033.

Observação:
Cêrta[ê restrito à participação de Mícroempresas, EDPrêsas de Pêquano Portê ê Equiparados, nos

termos da legislação vigente.

O órgão Realizador do Certame aci-ma qual-j-ficado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
denouinado simplesmente ORC, torna púb1ico para conhecimento de quantos possam interessar que

fará realj-zar através do Pregoeiro Oflciaf assessorado por sua Equi-pe de Apoio, as 08:30 horas
do dia 25 de Março de 2022 no endereço acima indlcado, licj-taÇão na modalidade Pregão Presencial-
n" 0OOO'1/2022, flpo menor preÇo, e sob o regime de tarefa; tudo de acordo com este instrumento
e em observância a Lei- Federal n" 10,520, de 17 de Ju1ho de 2002 e subsidiarj-amente a Lei Eederal
n" 8.666, de 21 de,Iunho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal n" 016, de 10 de Novembro d.e 2006; e legislação pertinente, consideradas as alteraÇões
posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a segui-r defi-nidos,
objetj-vando obter a melhor proposta para: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

CORRETTVA E pREVENTTVA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALÀRES

DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICTPTO'

1' 0 'Do oBiIEro 
"^ ^- ^,Àêô-+- r i ai +rnãn. .ôNrrpÀTÀaaô nR F,M,RF,SA ,ARA sE Ão1.1.Constitui objeto da presente licj-tação: CONTRÀTAÇAO DE EMPRESA PARÀ SERVIÇOS DE MANUTENÇi

coRRETrvA E PREVENTIVA CoM RESpOsIÇÃo DE pEÇAs PARA OS EQUTPAMENTOS oDoNToLoGICOS E HOSPÍTALARES

DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN]CIPIO.
1,2 .As especifj-cações do objeto ora ficitado, encontram-se devidamente detalhadas no

correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.A contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações técnicas e i-nformações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: pela necessidade da devida efetivação de servíço para suprir demanda específica -
CoNTRATAÇAo DE EMPRESA PARÀ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETÍVA E PREVENT]VA COM RESPOSIÇÃO DE

PEÇA5 PARA oS EQUIPAMENTos oDoNToLOGICOS E HOSPITALARES DA SECRETÀRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPlO

, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse púb1i-co; e

aj-nda, pela necessldade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atlvidades
pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos progrâmados, observadas
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.O.DO LOCÀL E DÀTà E DÀ TMPUGI{ÀÇÀO DO EDrTÀl
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 0B:30 horas do

dia 25 de Março d.e 2022, no endereÇo constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo

Ioca1, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes.
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 72:00 horas. E-maif:
l-icitacaomogeiroGuol . com. br/compras . cotacoes@outIook. com.

2.3.eualquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá sol-icitar esclarecimentos, providências ou

impugnar o ato convocatório deste certame, se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antes 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 sobre a petÍção no prazo de atê 24 (vinte e quatro) horas,
considerado da data em que foi devidamente recebÍdo o pedido '
2.5.A respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2.5.l.protocolizando o originaf, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no

seguinte endereço: Av. Presi-dente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB
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o.Dos ET,EMENTOS PÀRA LrcrrÀÇÁo
1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
1.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA - ESPEC]FICAÇÕES;
1.2.ANEXO IÍ - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLAIU\ÇÃO DE REGULARIDADE - }ABILITAÇÃO;
]-.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.

2.4 obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma:
2.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e
2. 2 . Pe\os sites : www.mogeiro. pb. gov. br,/licitacoes ; www. tce. pb. gov' br.

4. O.DO SUPORTE I,EGÀI
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Eederal no 10.520, de L1 de Julho de 2002 e

subsidiarj-amente a Lej- Eederal no 8,666, de 2l de ,funho de 1993; Lei Compfementar no 123, de 14

de Dezembro de 2006; Decreto Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes
deste lnstrumento, independente de transcrição.

s.O.DO PB,AZO E DOTÀÇÃO

5.1,O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora ficitado, conforme suas características e as

necessidades do ORC, e que admj-te prorrogação nos casos previ-stos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da assinatura do contrato:

lnício: Imediato;
Conclusão: 9 (nove) meses.

5.2.O serviÇo será executado de acordo com as especificaÇões definidas no correspondente Termo

de Referêncj.a1, anexo a este instrumento.
5.3,O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercicio
financeiro de 202i, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do

Art. 57, da Lei 8.666/93,
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotaçãol
Recursos próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2021 02.O4O SEC MUNICTPAL DE SAÚDE

/ FMS o2o40.Lo.!22.ooo4.2gzo uÁNuruuÇÃo DAs ATTvTDADES DA sEcRETARTA DE SAÚDE

O2O4O.10.3O1.IOI2.2074 _ MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICAA SAUDE - PAB FIXO O2O4O.10.3O1.LO1-2.203'7

- MANUTENCAO DAS ATIV]DADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL O2O4O .10.301 .2OO'7 .2042 _ MANUT DAS ATIVIDADES

DO EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02040.10.302.1013.2037 _ MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA

sTLVETRA o2o40.1o.3o2,tot3.2943 - MANUTENÇÃo oes ATTvTDADES Do cEo 02040.10'302.10L3.2945
MANUTENÇÃo DAs ATTVTDADES Do SAMU 02040.10.302.1013.2946 - TEro MUNrc MEDIA E ALTA coMP.AMB HosP

- MAC 3.3.90.39,00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA

6.0.DÀS COI{DrÇõES DE PÀRlrcrPAÇÃo
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro doj-s

envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS ê DOCUMENTAÇÃO, devj-damente

identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requj-sitos de

habiJ-itação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A particj-pação neste certame é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e

Equiparados, nos termos da legislação vigente'
6.3.Não poderão parti-cipar os interessados que se encontrem sob o regime fafimentar, empresas

estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido decLarados inidôneos para

ficitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão

do direito de ficitar e contratar com o ORC'

6.4.Os ficitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via
postal - com Aviso àe Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábiI ao endereço constante
do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Flaviano Clebson Araújo' Não sendo

rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectj-vos envelopes não serão aceitos e

o 1j-citante, portanto, desconsiderado para efei-to de partj-cipaÇão no certame'
6.5.euando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes lunto ao Pregoeiro, sem a

permanência de representante credencj-ado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que

o licitante abdicou da fase de lances verbais '
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio.

?.0.DÀ REPRESENEAÇÃO E DO CREDENCTÀMENTO

7.1_.o licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Preqoelro, quando for o caso,

através de lm representante, com os documentos que o credenciam a parti-cipar deste procedimento
licitatórj-o, lncl-usive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais' Cada l-icitante
credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame

na forma prevista neste instrumento, pódendo ser substituído posteriormente por outro devidamente

credenciado
1.2.Para o
'7 .2.)..Tratando-se do reP resentante Iega]: o i-nstrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente reqistrado no órgão competente, no qual este jam expressos seus

podere s para exercer direÍtos e assumir obriga çÕes em decorrência de tal- investidura;
1.2,2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular qual

constem os necessários poderes para formula r verbalmente lances, negociar preÇos, rmar

declarações, desistir ou apresentar as tazões de recurso e Praticar todos os tos
a,

credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

V
pertj-nentes ao certamei acompanhada do correspondente instrumento de constituição da



quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuração
seja particular deverá ser reconhecida a firma en cartório do respectivo signatário.
':..2.3.O representante legal e o procurador deverão j-dentificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do início da sessão pública -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro
ou membro da EquiPe de APoio.
7.4.A nâo apresentaÇão ou ainda a incorreção insanávef 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 elementos necessários
à participaÇão no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.Nomomento de abertura da sessão pública, cada licítante, por intermédio do seu rêpresentante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentação:
7.5.L.Declaração de Efaboração Independente de Proposta - Anexo II.
j.5.2.DecIaraÇão dando ci-ência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme

modelo - Anexo IIf; e
?.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3o da Leí L23/06, sendo

consÍderado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento
diferenciado e simpúficando na forma definida pela legislaÇão vigente. Tal comprovação poderá

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

licitante: a) declaração expressa formálmente assinada por profissional da área contábj'1,

devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do

licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referi-da declaraÇão

ou certidão simplLficada impedirá a participaÇão do licitante no presente certame'
7.5,3.1,O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3o, da Lei B'666/93'
destinada a escl_arec;r se o licltante é, de fato e de direito, considerado mj-croempresa ou

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

documentação rel-acionjda nos itens 7.5.L,'...5,2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope

Proposta de PreÇos.

8.0.D4 PROPOSTÀ DE PREÇOS

8,1.4 proposta deverá ser apresentada em

seguintes indicações no anverso:
01 (uma) via, dentro de envelope l-acrado, contendo as

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N"

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00001 /2022

o ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

g.2.proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instnrmento ê seus

elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu

representante legal, contendo no correspondente i-tem cotado: discriminação e outras

caracteristlcas 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 decimais ' Indicação

em contrário está sujeitá a correção observando-se os seguintes critérios:
8.3.1. Ealta de digitos: serão acrescidos zeros i -
8.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5' todo o excesso sera

suprimj-do, caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais itens

excedentes suPrimidos.
8.4.4 Proposta deverá ser redigida em lingua 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 responsável, 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 observações pertinentes que o licitante julgar

necessárias.
g,5.Existindo discrepância entre o preço unitário e o vafor tota1, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá'
g. 6. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou

serviço, prevalecerá o de menor valor'
ta pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
de medida utilizada, observada a devida8.7.No caso de alteração necessária da proposta fei

decorrente exclusivamente de incorreçõe s na unidade
roporcionalj-dade, bem como na multiplicaçã o e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido'

B 8.4 não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de Pagamento

ou de sua valj-dade, ficará subentendido que o licitante aceitou int egralmente as disPosições do

ato convocatório e, portanto, serão consider adas as determinações nel-e contldas para as referidas
exigências não sendo suficiente motivo para
8.9.É facultado ao licitante, apresentar a p roposta no próprio modelo fornecido Pelo ORC sde

p

que esteja devidamente preenchido'
8.10.Nas licitações para aquisição de mercadorlas o participante j-ndicará a orígem dos pr

ofertados. A eventuul fultu da referida indicaÇão não desclassificará o licitante'
u S

a desclassificaÇão da ProPosta'



8.11.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste instrumento.
B.12.Fica facultado ao licitante a apresentaÇão da proposta também em midia, ou seja, em CD ou
PENDRIVE.

9. O .DÀ IíÀBILITÀÇÁO
9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma)

vÍa, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCTAL No

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00001 /2022

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:
9.2.t.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.
g.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do
l-icitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regi-strado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos
de eleiÇâo de seus administradores. lnscrição do ato constitutívo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcíonamento expedido pelo órgão competente, quando a ativj-dade assim o exigÍr. Regi-stro
comercial, no caso de empresa lndividual. Estas exigências não se aplicam ao 1Ícitante que,
quando da etapa de credencj-amento no certame, já tenha apresentado de forma reqular nos termos
do presente instrumento convocatório, a referida documentaÇão solicitada neste subitem'
9.2.4.BalanÇo patrimonial e demonstraÇões contábeis do ú1tlmo exercicio social, já exigiveis e

apresentados na forma da Iei, com indicação das páginas correspondentes do l-ivro diário em que

o mesmo se encontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profj-ssional- habilitado e devidamente registrados na iunta comercial competente,
vedada a sua substituição por bal-ancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constituida há menos de um ano, ou aqueJ-a que ainda não tenha reaLizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente.
b,Z.S.Regularidade para com a Eazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relatj.vos aos

Tributos Federais e à Divida Ativa da União.
g.2.6.Certidões negativas das Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da lei.
9.2.j.Comprovação de regularidade relatj.va ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

apresentando o respectivo Certificado de ReguJ-aridade fornecida pela Caixa Econômica Eederal.
g-.2.A.prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

aprêsentaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabal-histas CNDT, nos termos do Títufo VfI-A da

Cànsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei i" 5.452, de 1o de maio de 1943.

9,2.g.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da

Constituição Federal - Art . 27, Ínciso V, da LeÍ I .666/93; de superveniência de fato impeditivo
no que diz respeito à participação na 1j-citação; e de submeter-se a todas as cfáusulas e

condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo lI.
g.2.:1O.Certldão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
g.2.Ll.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satj-sfatório, de atividade igual ou

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

direito púb1ico ou Privado.
g,2.L2.A1vará de IocalizaÇão e funcionamento e/ou declaração da Prefeitura do local da sede da

Eirma, informando que a mesma funclona no endereço mencionado nos documentos.

9,3.Os documentos de Habj-litação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um indice corresponden tê, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo PregoeÍro ou membro da Equj-pe de

Apoio ou publlcação em órgão da imPre nsa oficial, quando for o caso. Estando perfej-tamente
legÍveis, sêm conter borrões, rasuras, emendas ou entrel-inhas, dentro do prazo de validade, e

encerrados em envelope devi-damente 1ac rado e indevassável. Por ser apenas uma formal-idade que

visa facil-itar os trabalhos, a ausência do referido indice não inabili-tará o l-icitante.
9.4.4 falta de qualquer documento exigido , o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias origi-nais para autenticação pel-o Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio
ou da publicação em órqão na imprensa ofici aI, a aprêsentaÇão de documentos de habilitação fora
do envelope especifico, tornará o respect ivo licitante inabilitado. Quando o documento for
obtido vj-a fnternet sua legalidade será compr ovada nos endereços eletrônicos correspondentes '
Poderá ser utilizada, a critério do Preqoej-ro, a documentação cadastral- de fornecedor, c nte
dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticj-dade de elementos apresentados pelo 1i
quando for o caso.

10. O.DO CRITÉRIO PâRJÀ dII'úGAME}{TO

ante,



10.1.Na seleÇão inicial- das propostas para identificaÇão de quais írão passar a fase de lances
verbais e na classificação fj-na1, observadas as exigências e procedj-mentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preÇo apresentado para o

correspondente itêm'
10.2.Hàvendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o

disposto no Art. 30, s 2o, Inci-so II, da Lei 8.666/93, a classificaÇão inicial para a fase de

Lances verbais, se fará através de sorteio.

11.0.DÀ ORDEM DOS TR.ABÀLHOS

11.1-.para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma toferância de

15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
l_1.2.Declarada aberta à sessão púbIica pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenci-amento
dos interessados. Somente partj-cipará ativamente da reunião um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar'
11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não j-mpedj-rá a efetivação
da reunião, sendo que, a simples participaÇão neste certame implica na totaf 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 ..rrrL1op"" ou de qualquer elemento exigido ê não apresentado na reunj-ão destinada
ao recebimento das propostas de preços.
L1.5.O pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão

e a decfaraÇão, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os

requisltos de habilitação.
l-1.6.posterÍormente abrirá os envefopes Propostas de PreÇos, rubricará o seu conteúdo juntamente

com a sua Equipe de Apoio, confeiindo-ai quanto à validade e cumprj-mento das exigêncÍas
constantes no instrumento convocatório e sol-lcitará dos ficitantes que examinem a documentaÇão

neles contidas.
ll.T.prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventura

formuladas pelos ricitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificaÇão inicial, indicando
a proposta de menor preÇo e aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento,

relativamente à de menor va1or, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
poderá divulgar o resultado numa nova reunlão'
11.g.Não havendo para cada j-tem Iicitado pelo menos três propostas nas condiÇões acima definidas,
serão classi-ficadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que

sejam os preÇos oferecidos.
11.g.Em seguida, Será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbai-s pelos representantes

dos licitantes inicialmente classificados, 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 fj-zerem necessárias. Esta etapa poderá ser

interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompativeis com o valor orÇado' e

deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar fance verbal'
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances

verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do úrtimo preÇo apresentado, para

efeito de classificação final das propostas'
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoej-ro examinará a

aceitabifidade da primeira c1aÀsificada, quanto ao objeto e valor' decidindo motivadamente a

respeito.
LL.1-2.Sendo aceitáve1 a proposta de menor preÇo' será aberto o envelope contendo a documentação

de habilitaçã o somente do ficitante que a tiver formulado, Para confirmação das suas condições

habilitatórias. Constatado o atendimen to pleno das exigênc ias fixadas no instrumento

convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o resPectivo item,

objeto deste certame, aPós o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso

11.13.Se a oferta não for aceitável- ou se o ficitante não atender as exigência habilitatórias,
o Preqoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classif icação, verificando a sua

aceitabilidade e Procedendo à habilitaç ão do proponente, e assim suce ssj-vamente, até a aPuração

de uma proposta que atenda as disposiçõe s do instnmento convocatório.
1,1.14.Da reunião l-avrar-se-á Ata circunstanc j.ada, na qual serão registr adas todas as ocorrênci-as

ê que, ao final, será assinada Pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes Presentes
11, 15. Em decorrênc ia da Lei Complementar L23/06, a comprovaÇ ão de regularj-dade fiscal e

trabalhista das microemPres as e empresas de pequeno porte somente será exigida Para efeito de

assinatura do contrato, obse rvando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microemP resas e empresas de pequeno porte, por ocasíão da ParticiPação nêsta

licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade

fiscal e trabalhi sta, dentre os documentos enumerados nes te instrumento Para efeito de

HabilitaÇão e integ rantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restriÇãoi
11. l-5.2. Havendo al-guma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabathista, será

assegurado o Prazo de 05 ( cinco) dias úteis, cujo termo inicial co rresponderá ao momento em que

, a critério do ORC, Para a
o licitante for declarado vencedor,

to, e emissão da eventuais
regularizaÇão da documentaÇão, pag

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.A não-reqularização da documentação' no prazo acima previsto, implicará decadê

prorrogáveis Por igual Periodo
amento ou Parcelamento do débi

direito à contrataÇão, sem prejuizo das sanÇões previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93,
do



facultado ao ORC convocar os fi-citantes remanescentes, na ordem de classificaÇão, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.
L1.16.Os documentos apresentados pelos ficitantes no Credenciamento e os elementos constantes
dos envelopes proposta de PreÇos e Documentação que forem abertos, serão retidos pelo Pregoelro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DocumentaÇão, ainda lacrado, do

licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por

seu representante legal .ro pràro de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaÇão do

presente certame, será sumariamente destruído'

12.O.DO CRITÉRIO D8 ÀCEIEÀBILIDÀDE DE PREÇOS

12.l,.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado no Anexo f
- Termo de Referência - EspecÍficações, na col-una código:
L2.1.1-.Com indÍcios que conduzam a uma presunção relativa de i-nexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, :' Í, da Lei 8.666/93, em tal si-tuação, não sendo possivel a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-1he facul-tado 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'
t2.2.Salíenta-se que tais ocorrências não desclassificam automati-camente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente'

16. O.DAS SÀ![çõES ÀDMrNrsrRàTrvAs tâ, não ceLebrar o contrato,
16. 1. Ouem, convocado dentro do prazo de validade da sua Propos

tar documentaÇão falsa exigida para o certame, ensej

13.0.DOS REcIrRsos
13.1.Dec1arado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenÇão de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4o, Inciso xvIII, da Lei 1'0'520/02'
13.2.o acolhimento do recurso importarã a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aprove j-tamento .

13.3.A falta de manifestaÇão imedj-ata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicaçaà do objeto da li-citação pelo Pregoei-ro ao vencedor'

13.4.DecÍdidos os recursos, a autoridade superior do oRC fará a adjudicaÇão do objeto da

licitação ao proponente vencedor.
13.5.O recurso será di-rigido à autoridade superior do oRC' por j-ntermédio do Pregoeiro' devendo

ser protocolizado o original, nos horários normais de expedientê das 08:00 as l-2:00 horas'

exclusivamente no seguinte endereÇo: Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'

14. O.DA HOMOT.OGAÇÃO E ÀDJIrDrcÀçÃo
l-4.1.Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentaÇão

de habilitação e observados os recurso" porrr"rir.,.á i.rt..postos na forma da legislação vigente'

o pregoeiro emitj-ra relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a

autoridade superior do oRC, juntamente com os êlementos consti-tutivos do processo, necessários

à Adjudlcação e Homologação da respectj'va licitação' quando for o caso'

LA.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 resurtado

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

fundamentaÇão exigidá pefa legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes'

15. O.DO CONTR,ATO

15.1-.Após a homologaÇão pefa autoridade superior do oRC, o adjudicatário será convocado para'

dentro do prazo oe 05 (cinco) dias conse.riirro" da data de recebimento da notificaÇão' assinar

o respectivo contrato, quando for o caso, eLaborado em conformidade com as modal-idades permitidas

peJ.aLeiB.666/93,podendoomesmosofreralteraçõesnostermosdefinidospelareferidanorma.
15,2,Não atendendO à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de

valj-dadedesuaproposta,olicitanteperderátodososdireitosqueporventuratenhaobtidocomo
vencedor da licj-taÇão.
15.3.É permitido aO oRC, no caso do ficitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato

noprazoecondiÇõesestabelecidos,convocaroslicitantesremanescentes'naordemde
classlficação e sucessivamente, para fazê-lo em igual pxazo do licitante vencedor'

L5.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinádo pelo licitante vencedor, poderá ser

alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as

partes, nos casos previ-stos no Art. âS. será rescindido, de pleno direito' conforme o disposto

nos Arts 71,18 e 79, todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de tarefa'
15.5.oContratadoficaobrigadoaacej-tar,nasmesmascondiçõescontratuais,osacréscimosou
suprêssÕes que se fizerem nós serviÇos, até o respectivo limite fixado no Art' 65, § 1" da Lei-

8.666/93. Nenhum aCréScimo or., 
"r-,p.""=ão 

poderá "*"ád.t 
o l-imite estabelecido, salvo as supressões

resul-tantes de acordo celebrado entre os contratantes '

deixar de entregar ou apresen
objeto, não mantiver a Proposta,
j-nidôneo, declarar informações f

falhar ou fraudar na execução
retardamento da execuÇão de seu

alsas ou cometer fraude fiscal,
do contrato, comPortar-se de modo

ficará imPedido de licitar e contratar com a União, Estados,
sarantido o direito à amPla defesa,

será descredenciado do Si-stema de Cadastramento Unificado de
D istrito Federal ou MunicíPios e,
Eornecedores SICAF do Governo Feder a] e de sistemas semel-hantes man tidos por Estados, t rito

Federaf ou MuniciPios, Pelo Prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas stas

neste Edital e das demais cominações legais '
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e precei-tos legais, su

o Contratado, garantida a prévia defeia, às seguintes penalidades previstas nos Arts' B

ra
6

aro

1

l_



da Lei 8.666/93: a - advertência; b - mul-ta de mora de 0,58 (zero vírguIa cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 10* (dez por cento) sobre o valor contratado pela Ínexecução
totaf ou parcial do contratoi d - simultaneamente, qual-quer das penalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8,666/93 e na Lei 70.520/02.
l-6.3.Se o vafor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de l-5 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da prj-meira parcela do
paqamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescj-do de juros moratórios de 18 (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judiciafmente.
16.4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalldades previstas, realizar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ COMPROVÀÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBTMENTO DO OBi'ETO

17.1,Executada a presente contrataÇão e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o

caso, à disposições dos Arts. 73 a 16, da Lei 8.666/93.

18.O.DO PÀGAMENIO
18.1,O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e

procedimentos adotados pelo ORC, da seguj-nte maneira: Para ocorrer no pxazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
tB.2.O desembolso máximo do periodo, não será superior ao val-or do respectivo adimplemento, de

ACordO Com o cronograma aprOvadO, quando for O CaSo, e Sempre em conformidade c6m a

disponibilidade de recursos financeiros.
1g.3,Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigação
financeira que the for imposta, em vi-rtude de penalidade ou inadimplêncj-a, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direj-to a acréscimo de qualquer natureza'
1B.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o

contratado não tênha 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 moratórios devldos em razão do atraso no pagamento

serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x vP t rr onde: EM = encarqos

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

Vp: vafor da parcela a ser paga; e I = indj-ce de compensação financeira, assim apurado: I =

(TX + l_00) + 365, 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 hi-pótese do referido
índice estabelecido para a compensação fínanceira venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utj.tizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela

legislaÇão então em vigor.

19. 0.DO REÀ,JUSIN{ENTO
19.1.Os preÇos contratados são fixos e j-rreajustáveis no ptazo de um ano'

1g.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do contratado, os preÇos

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta'

exclusivamente para as obrigaÇões initiadas e concluidas após a ocorrência da anuaLidade'

1g.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir
dos efei-tos financeiros do último reajuste'
1g.4.No caso de atraso ou não divulgáção do indice de reajustamento, o contratante pagará ao

Contratado a importância cal-culada 
-p"fu úItima variação conhecida, liquidando a diferença

correspondente tão logo seja divulgàdo o índice definitivo. Fica o contratado obrigado a

aprese;tar memórj.a de cá1cu1o referente ao reaiustamento de preços do valor remanescente, sempre

que este ocorrer
19.5.Nas aferiçõ es finais, o indice utj'lizado
19.6.Caso o indice estabelecido para reajust

para reajuste será, obrigatoriamente, o definiti
amento venha a ser extinto ou de qualquer forma

vo.
não
,eIa

Iegislação então em vigor.
L9.7.Na ausência de právi-são legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

oficial, para reajuslamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo'
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento'

possa mais ser uti-lizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado

CE

r
20.O.DÀS DTSPOSTÇõES GERÀrs
20.1.Não será devÍda aos Proponen tes peta elaboração e/ou apresentaÇão de documentação relati
ao certame, qualquer tipo de indenízação'
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mal-s

de uma Licitante.
20.3.A presente liCitaÇão somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse públlco
decorrente de fato supÀr.reniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte' por

ilegalidade, de oficj-o ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.
20,4,Caso as datas previstas para a reallzação dos eventos da presente licitaÇão sejam declaradas

feri_ado e não havendo ratifj-cação da convocação, ficam transferidos automaticamênte para o

primeiro dia útit subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos'



20.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
gu€, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20.7.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar j-ncfuídos os Çustos com
aquisição de material, mão-de-obra utifizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incj-dir sobre os respectivos preÇos.
2O.B.As dúvidas surgidas após 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 superior do ORCr em qualquer fase da licitação, a promoção de dil1gência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.

Mogeiro - PB,

FLA soN JO
Prego oficial

$e uareo de 2022.
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ESTÀDO DÀ
PREEEITI'R,A MT'NICIPAL DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMAIiIENTE DE LICITÀÇÁO

A!{EXO r - PREGÀO PRESENCTÀ! No ooo07/2022

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIEICAÇÕES

1.0.DO OB,JETO
l-.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRÀTAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

CoRRETIVA E PREVENTIVA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQU]PAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES

DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN]CIPIO.

2.0. WSTIFICATIVÀ
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 teIa.
2,2,As características e especificações do objeto ora licitado são:

co
I quipo Odontológico ServiÇo de conserto e manutenÇão corretiva com

stro de água e vál-vufas
osj-ção de s danificadas

ide i ras conserto do circuito de sucção regir
recronaas

etores odontologico - serviço de manutenÇão preven va do
efletror, cabeÇote, fonte transformadora de tenÇão, Iâmpada e cabo de.

nte
l_ra raulica Odontologica - se ço de manutenção preventival SERV

2

1

I

SERV

SERV

1

1

2

reposiÇão de peÇas do sistema hidráufico, elétrico, rnecânico

I

stufamento
Odontológico servj-ço de manu tenção preventiva com reposição de SERV

amortecedor à ás e mecânico
Odontologico - serviço de manutenção preven tiva com reposiÇã

sda tu r_b i n a, 
-'r-o-] em€ l!_o I " 

i T--q p i 
"-ç 

g- e 
_ .p +"l.ll9 t-a'

x Perapical odontológico serviço de manutenção preventiva c SERV

siÇão de peças do comando disparador de raios x, ampola, colimador
rreção de vazamento
tor de Alta RotaÇáo odontológico - se Ço manutençâo pr va com

s da turbina, srvcâmara do i.pray e,. tubo de irrigação.
nÇão preventiva com rePosição
e reservatório de Iimalha e

lgamador Odontol-ógico - serviço de manute

SERV

sÉnv

SERV

com, SERV

peÇas
rcúrio
topolimerizador odontológico serviço de manutenção Preventiva SERV

eposição de peças
randutor de fi-bra

do circuito eletrônico, 1âmpada polimerizadora, caboi
e fonte de alimeta ão

do cÍrcuito dosador, eletrÔnico

1

tocfave de Ester
posição de peÇas do
rcuÍto de clmento, de

tra Odontológico Ço

serviço de manutenção Preventiva
eletrônico, câmara de esterifizaÇão,

ação
ci-rcuito
válvul-a or, te

rição de e ixo de transmissão r a nc.r a1, rol-amentos e

odontol-ógico serviço de manutenÇão preventiva com rePosiçã SERV

peÇas do sistema de compressão, váIvufa pressostática, válvula d

e motor elétrico
conserto e manutenÇão corretiva c SERV

sição de danificadas
conserto e manutenÇão corretiva

1

Io

5
74

15

l-6

l1

2L

18

1Ô

2o

OS içãô de peça s danificadas
anho Maria Laboratori-aI - se rvl

osr- ode eças danificadas
tador de Células Labo

tiva com repos de sdani ficadas
l-ho de Hematologia -

rposição ficadas

tador

conserto e manutenÇão corretiva SERV

ro Centrifuga - serviço de

ro Centrífuga - servj-ço de >EKV

Ço de conserto ê manutenção corretiva com. SERV

serviço de conserto e SERV

cópio de AnáIise
va com reposição de peças danifj-cadas.

de CéIulas - serviço de conserto e manut

Bj-o1ógica - serviço de conserto e manu SERV

enÇâo corret vac 2

siçãg de peça9 §.1n-ifi-g-qdas.
e manutenção corretivastufa Biofógica - serviço de conserto

danificadas.ão de
r Laboratorial - serviço de conserto e manutenÇ

c

\SERV

2

3

4

J

6

'7

10

t1

1.2

13

22
om

gen
ficadas

ão correti

SERV

1

9

l

;

I

I

I]NIDÀDE

1:

de

e

I

de



oposcópio - serviÇo de conserto e manutenÇâo cor retiva com reposição SERV

as danificadase

24

25

26

2'7

28

29

30

31

conserto e manutenÇão corretiva SERV

ugador Cirúrgj-co serviço de
.ificadas.

conserto e manutenção cor va SERV

de ças dan
Adul-to - serviço de conserto e manutenÇão corre tiva com repos SERV

peças dani ficadas

o Ginecológico - serviço de
danificadas,iÇão de pe Ças

Ginecológica - serviço de conserto e manutenÇão corretiva com SE

de pe ças danificadas

1

I

1

1

tector Fetal - serviço de conserto e manutenÇão corretiva com reposiçã SERV

eças danificadas

Infantil- serviço de conserto e manutenÇão corretiva c
de peÇas danificadas

S imetro - servi
as danificadas

ço de conserto e manutenÇão corretiva com reposiç

edo de oxigênio - serviço
sição de peças danificadas.

letrocardiógrafo - serviço de conserto e manutenÇão corretj-va
de peças dani_ficada,s '

sfibritador Externo Automati-co (DEA) - serviço de conserto e manute

ôm SERV

ão SERV

SERV

SERV

SERV

2

3

60

de conserto e manutenção

32

33
orrgliva c9"y r gpos -.icg-g. d" p g g.e 

". .$e"i f i g39g ",a àriniCá' - léiviçó"-oe conserto e manutençáó ôoi.eti"à ôôm .epô"iàâôi I 134

35
peÇas danificadas

tra som de fisioterapia - serviço de conserto e manutenção correti SERV

repos ição de peÇas danificadas
SERV36 nsiômetro - serviço de conserto e manutenÇão corretiva com repo

dani ficadas
3'7

38

s

c

39

4O

4L

43

tral de Ar Comprimido - serviço de conserto e manutenÇão cor retiva SERV

ep
St

5

arelho de profilaxia com ultrasom e jato de bicarbonato serv iço de SERV

onserto e manutenção corretiva com

48 s ti-ladora serviÇo de conserto e

peÇas dani ficadas
PE-P arti cipaÇão Exclusiva ME/EPP: Art. 48, I, da Lei L23/06

2.3.para o item com a indicaÇão "ME" a participaÇão é exclusiva a Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.

3. O.OBRTGÀÇõSS OO CONERATÀDO

3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislaÇão fj-scal, civi1,
trj.butária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a quafquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razáo da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou sêrviÇos que apresentarem
alteraÇões, deterioraÇões, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou paqamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorização do contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrj-gaÇões assumidas, todas as condiÇões de habilitação e qualÍficaÇão exigidas no

respectivo processo lici-tatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado,
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fi1ial da empresa que apresentou a documen

na fase de habilitação.
aÇões assumidas com observância a melhor técnica vj-gente, enquadr

Ção

s
3. 6. Executar todas as obrig
sêr rigorosamente, dent
correspondentes .

4.O.DO CRrTÉRrO DE ÀCErTÀBrLIDÀDE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta ou lance vencedor com vafor para o

coluna código:

ro dos preceitos legais, normas e especificaçÕes té

Fees - serviço de conserto e manutenção corretiva com reposiçã

- serviço de conserto e manutenção corrêtiva com
danificadas.

ro de Pufso - servlÇo de conserto e manutenção corretiva com

SERV

de conserto e manutenÇão corretiva com reposiçã
peças danj-ficadas.

1

1

3

SA

de conserto e manutenÇão corretiva

SERV

conserto e manutenÇão corretiva aol
!de peças danifi cadas

de conserto e manutenÇão corretiva

sição de peÇas dani_ficadas.

osa de

Tees - serv

SERV

SERV
s danificadas

SERV

SERV

dani ficadas

de danificadas

tor Cardiaco
sição de peças

sturi Elétrico - serviço de

tral de Oxigênio - serviço

de Diatermia - serviço

respectj-vo item relacionado acima, na

SERV

44

.45

46

47

manutenÇão
de danifi-cadas.

com

I

i
x

de danificadas.
(corretiva

de danificadas.
com

de danificadas.

SERV

SERV

de conserto e

conserto e manutenÇão



4.1.1-.Com i-ndicios que conduzam a uma presunção relativa de inexeguibilidade, pelo critério
definido no Art, 48, II, da Lei 8,666/93, em ta1 situação, não sendo possivel a imêdiata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
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.
4.2.Sal-ienta-se que tais ocorrências não descfassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
4 .3. Os lances verbais serão efetuados em unidade monetária naci-onal.

5.O.MODELO DÀ PROPOSTA

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modefo de proposta de preços correspondente,
podendo o ]icitante apresentar a sua proposta no próprio modefo fornecido, desde que seja
devidamente preenchido, conforme facuLta o instrumento convocatório - Anexo 01.

RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VAS CONCELOS

SECRETARIA

k



ESTÀDO DA
PREEEITT'RA MT'NICIPAL DE MOGEIRO

coMrssÃo PERI'íANENIE DE r,rCrTAÇÃO

PROPOSTÀÀ}IEXO 01 ÀO IrERMO DE REFEBÊNCIÀ

PREGÃO PRESENCIAL N" OOOOI /2022

PROPOSTA

REE.: PREGÃO PRESENCTÀI, No 0ooo7/2022

OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARÀ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RESPOSIÇÃO

DE PEÇAS PARA OS EOUIPAMENTOS ODONTOLOG]COS E HOSP]TALARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE

MUNIClPlO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaÇão em epígrafe, apresentamos proposta conforme abalxo:

quipo Odontológico - Serviço de conserto
tenÇão
ficadas

corretiva com reposição de

15

váIvu1as direcionais
fl-etores Odontologico - serviço de manutenÇã

formadora de tenÇão, 1âmPada e cabo
te
a Eletro ca Odontologica - serviço

tenÇão preventiva com reposição de peças
istema hj-dráulico, efétrico, mecânico

famento
serviço de manut
de peçasdo amortecedor

deiras - conserto do c rcuito de s

3

204

estu:

SE

va com reposição de
de manute

da turbina,
rviço

peças
1

'7 X Perapical Odontológico
tençáo preventiva com rePosição

omando disparador de raios x, ampol-a,

gamador Odontológico - serviço
de peÇasventiva com reposição

ador, eletrônico e reservatório de

ompressor Odontológico - serviÇo
de peÇas

serviço
de peÇas

colimador
orreção de vazamento'
tor de Al-ta RotaÇão Odontológico - serv

tenÇão preventiva com reposição de peÇas
urbina, s rvcâmara do e tubo de ao

do
manutenÇ

circui
Iimalha

de man
do sistemaeventiva com rePosição

ssão, vá1vufa pressostática, válvula

Centrifuga - serviço de conserto e manutenÇã

QUÀNTIDÀDE PREÇO UNIT PF.EÇO TOTAI,âo UNIDÀDECODIGO
SERV 201

SERV2

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV 59

SERV 10

tenÇão preventiva com reposição de peÇas
to efetrônico, 1âmpada polimerizadora, cab

andutor de fibra óPtj-ca e fonte de alimetação

serviçoador odontológico10

c rD\7 511
com reposição de PeÇas
câmara de esterilização,
váIvula de vapor, teste

va
de manute

ímico

rônico,
imento,

EsterilizaÇão - s
do circuit
circuito
biológico

l-SERVL2
eixo de transmissão,de

rr-nc l

tra
reventiva

Odontológico

rolamentos e

serviço de manu
com reposição

crDl/
13

SERV

1

14
va com repos ição de s danificadas

de

preventiva do foco refletror, cabeçote,

!
I

I

15

preventiva com rePosição -_l' gás e mecânico..
6 Micromotor odontologico

eixo

de

\I

I



SERV

SERV

CentrÍfuga - serviÇo de conserto e manutenÇã

Maria LaboratorÍaf - serviÇo de conserto
corretiva com reposição de Pe

16

ficadas

s danificadasva com ição de

SERV

tador de cél-ulâs Laboratorial -
.serto e manutenÇão corretiva com
as sdanificadas.

Hematologia - serviÇo de
corretiva com reposição

SE Ço
reposição

i ficadas
tenÇão

cônserto
de

arelho de

SERVde Análise Biológica - serviço
manutenÇão corretiva com reposição

croscóplo

e as danificadas
onserto e

SERV 2

tenÇão
ficadas

CéIulas
corretiva

. serviço de conserto
com reposição de peÇa

tador de

-l---

SERV

SERV

SERV

2

1SERV

SERV25

tufa Bj-ológica - serviço de conserto e manu
rtiva com rep-osição de peças dani

zador Laboratorial - serviço de conserto
tenção corrêtiva com reposição de peÇa

cópio - serviço de conserto e man
reposição de peças danificadas.

Ginecológico - serviço de conserto e manutenÇã

Ginecológica - serviço de conserto e manutençá
va com re ão de s danificadas1

ficadas

va com

va com re 1 ão de s danificadas
1

I

t

SERV

SERV

SERV

29

SERV

SERV

SERV 2

t4
I

J*- -
SERV

I

-t

SERV

SERV

ador Cirúrgico - serviço de conserto e manut

Adulto - servj-ço de conserto e manute
com reposição de peças dani

lnfantil - serviço de conserto e manutençã

simetro - serviço de conserto e manut
retiva com reposição de p-gça

Eeta.I - serviço de conserto e manute
rretiva com reposiçflo de pe-ças d_anificadas '
rpedo de oxigênio - serviço de conserto

corretiva com reposj-ção de

sfibrilador Externo Automatico (DEA) - serviço
serto e manutenÇão corretiva com reposição

sa clinica - serviço de conserto e manute

fI cl-VAre ti com l- o de S dan daspeÇarepos

l- adasvareti

S fidani dasca

con SE erto manuroca fo S rvle o de enÇrardióg Ç

i de Ças daniflcadas.

ficadas

as danificadasretiva com

rretiva com

s danificadas

rretiva com de

ição de

as danificadas.
SERV3s

SERV

5

1

SERV 3

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

14L

42

15

L'7

18

19

20

27

6

2'7

28

30

al

32

33

34

l-tra som de fisioterapia - serviço de conserto
tenÇão corretiva com reposição de

ificadas.
36 ensiômetro serviço de conserto e manutenç

orretiva com repg_s.iqão. de

el-ho de Diatermia
ças danificadas

1 ar serviço de conserto

38

43

44

45

tenÇão corretiva com reposição de
i ficadas

arel-hos Tees - serviço de conserto e manu
orretiva com reposição de

arel-ho Fees - serviço de conserto e manutê
orreti-va com r de dani ficadas
nitor Cardíaco - serviÇo de conserto e manu

orretiva com r osição de pe dani ficadas
tro de Pulso - serviço de conserto e manu
tiva

isturi E

com re-posição de
létrico - serviço

peÇas dani ficadas
de conserto e manu

de danificadas
' servj-ço de conserto
com reposição de peÇa

tiva com r
ntral de ox

tenÇão corretiva
ficádâs.

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

ntraf de Ar Comprimido
corretiva com

serviço de conserto
reposição de peÇatenÇáo

ficadas
teira Ergometrica

tenÇão corretiva
serviço de conserto

com reposição de peÇa
6

46 Ergometrica
utenÇão corretÍva
ficadas.

- serviço de
com reposiÇão

conserto
de peça

e jato
manutenÇ

cadas.

de profilaxia com ul-trasom
rbonato serviço de conserto e

rretiva com reposição de peças dani fi

SERV :

10

I

(

danificadas.

t22

39

40

2

I

47



3cÕ Destiladóra - setrriçà- aÀ cot ""iiá 
e manutenÇão SERV

corretiva com reposiç.ão de peças danificadas.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Itêm 5.0:
PAGAMENTO - IIEM 1B'O:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0

de de

Responsáve1

CNPJ

-:

W



FOLHA O1l02

ESTÀDO DÀ PÀRLIBA
PREEEITI'RÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

coMrssÃo PERI.ÍÀr{ENTE DE LrCrTÀÇÃO

AlrExo rr - PREGÃO PRESENCTÀL lto oooo7 /2022

MODELOS DE DECLAIU\ÇÕES

REF, : PREGÃO PRESENCIAL NO OOOO'I /2022
PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - OeClanaÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, 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 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu

quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, peri-goso ou

insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a

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

2.0 - pggr,ARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na

licitação.

conforme exigência contida na Lei B'666/93' Art' 32' §2o' o proponente acima qualificado' declara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitaÇão/participaÇão
na presente Iicitação, não se encontrarrdo e* concordata ou estado falimentar, estando ciente da

obrigatoriedade de i-nformar ocorrências posterlores. RessaIta, ainda, não estar sofrendo

penalidade de declaração de idoneidade no âmbi-to da admini-straÇão Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federai, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação'

3. O - DESLARAÇÃ6 de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento

convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do

respectivo i-nstrumento convocat ório e submeter-se as condições nele estiPuladas.

Local e Data.

NOME /AS S INATURA/ CARGO

Representante legal do proponente '

OBSERVAÇÂO:
AS DECLÁRAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM pApEL TTMBRADO DO LTCTTANTE' oUANDO EOR O CASO.



EOLHA 02/02

REF. : PREGÃO PRTSEUCIAL NO OOOOT /2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNP.I:

4.0 - DECLARAÇÃO de el-aboração independente de proposta'

(identificaÇão completa do representante do licitante), como representante devidamente

constituido de (identificaÇão compfeta do licitante ou do consórcio), doravante denominado

(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edita1 do Pregão Presencial no

OOOO1 /2022, declara, sob as penas da tái, em especial o art . 299 do Código Pena1 Brasileiro'
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" oooo1 /2022 foí elaborada de

maneira independente pelo 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 Presenci-al no 00007 /2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoai

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial no

OOOOT /2022 não foi informada, discut]-da ou recebida de qualquer outro participante potencial- ou

de fato do Pregão Presencial- n" ooool/2022, pot qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer

outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n'00007/2022 quanto a partlcipar

ou não da referida licitaÇão;

d) gue o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial no 00007 /2022

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer

outro parti-cipante potencial ou de fato do Pregão Presencial no oo0o7 /2022 antes da adjudicação

do objeto da referida l-icitaÇão;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencj'a1 no 00

não foi, no todo or'.^ parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de

integrante da Prefeitura Municipal de Mogej-ro antes da abertura oficial das propostas;

f)

007 / 2022
qualquer

queestáplenamentecientedoteoredaextensãodestadeclaraçãoequedetémplenospoderes
informaçôes Para firmá-la.

Local- e Data.

NOME /AS S INAT]RA/CARGO
Representante 1ega1 do proponente

OBSERVAÇÃO:
Às oeClÁnaÇÕEs DEVERÃ6 SER ELAB9RADAS EM PAPEL TIMBRÀD6 DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO



ESTÀDO DA
PREEEITURA MJNICIPÀL DE MOGEIRO

COMISSÃO PERI'íAÀIENTE DE LICITAÇÂO

ÀÀrExo rrr - PREGÃO PRESENCTÀI No ooooT/2o22

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HAB]LITAÇÃO

REF. : PREGÃO PRESSNCIAL NO OOOO'7 /2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DESLARAÇÃ9 DE REGULARIDADE para habilltação previsto no Art. 4o, Inci-so VII, da Lei
1.0 .520 / 02 .

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4o, Inciso VII,
da f,ei 1,0.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habili-tação exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data

NOME /AS S ]NATURA/ CARGO

Representante 1ega1 do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÃo oevsRÁ SER ELABoRADA EM PAPEL TIMBRADo Do LICITANTE, QUANDo EoR o CASo

\



ESTÀDO DA
PREFEITURA MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERI,ÍA}iIENTE DE L]CITÀÇÃO

ÀÀrExo rv - PRECÁO PRESENCTÀL N" 00007/2022

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCTÀ! No ooool/2o22
PROCESSO ADMTNISTRATIVO NO PP OOOO'I /2022

CONTRÀTO No: . . . ./ .. .-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGEIRO E . . . . .1 " ', PARA EXECUÇÃO DE SERV]ÇO CONEORME D]SCR]MINADO

NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

pelo presente j.nstrumento de contrato, de um l-ado Prefeitura Municipal de Moqeiro - Av'
presidente João pessoa, 41 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-67, neste ato

representada pelo prefeito Antonio José Ferreira, Brasileiro, Solteiro, Empresario, residente e

domici-liado na Sitio pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, cPF no 840.199.644-91,
carteira de rdentidade no 3360118 SSppA, doravante simplesmente CoNTRATANTE, e do outro lado

- ''', CNPJ no '''' neste ato representado
por .... residente e domiciliado na ....,
CPE no . . ., Cartei-ra de ldentidade no ' ' ' ',
as partes contratantes assinar o presente contrato,
seguintes:

doravante simpfesmente CONTRATADO, decidlram
o qual se regerá pelas cláusul-as e condições

CIÁUSUI.A PRIMEIRA - DOS EI'NDÀMENTOS:

Este contrato decorre da licltaÇão modafidade Pregão Presenciaf n" 00001/2022, processada nos

termos da Lei Eederal no LO.52O, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal no

8.666, d,e 2l de Junho de 1993; Lel Complementar no !23, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto

Municipal no 016, de 10 de Novembro ae 2006; e fegislação pertj-nente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas.

CTÁUSUT.A SEGT'ITDÀ - DO OBTIETO:

o presente contrato tem por objeto: CONTRÀTAÇAO DE EMPRESA PARA SERVrÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETTVA

E 
'REVENTTyA 

coM REspoÀrÇÃo bE eEÇAS eARA os EeurPAMENTos oDoNTolocrcos E HoSPTTALARES DA

SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP]O.

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

instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes' processo de

licitaÇão modalidade pregão presencial- n" Ooo}l /2022 e instruções do Contratante, documentos

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

sob o regime de tarefa.

CIáUSULÀ TERCEIRA - DO VÀI,OR E PREÇOS:

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

cráusur.a QUÀRTÀ - Do REÀ,rusrÀIrENro EM sENrrDo EsÍRrro:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'

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

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

IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectlva proposta, exclusivamente
para as obrigações inj-ciadis e concluidas após a ocorrência da anualidade'
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minÍmo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reaj ustamento, o Contratante pagará ao Contratado

a impor tância cal-cufada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente

tão logo sej a divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memóría de

cá1culo refe rente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer'
Nas aferiçÕes finais, o índice utilizado para reaj 1.1S te será, obrigatoriamente, o definitivo
Caso o indi ce estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualque r forma não Possa

mais ser utilj-zado, será adotado, em substituição' o que vier a ser determlnado pela 1eg Çao

então em vigor.
Na ausência de previsão ]egaI quanto ao indice substituto, as partes eleqerão novo

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo'
O reajustà poderá ser realizado por apostilamento'

I ce
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CIáUSULÀ QUINTÀ . DÀ DOTÀÇÁO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos próprlos do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2021 02.O4O SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

/ ruS O2O40.IO.t22.OOO4 .2920 MANUTENÇÃo DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

02040.10.301,1-0L2.2014 - MANUT DAS ATrv ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB EIXO 02040.10.301.1012.2037
- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL O2O4O.1O.3O1 .2007 .2042 _ MANUT DAS ATIVIDADES

DO EUNDO MUN]CIPAL DE SAUDE 02040.10.302.1013.203T _ MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA

sTLVETRA o2o40.l-0.302.t013.2943 - MANUTENÇÃo DAS ATTvTDADES Do cEo 02040.10'302,1013.2945
MÀNUTENÇÃo DAs ATTVIDADES Do SAMU 02040.10.302.1-013.2946 - TETo MUN]C MEDIA E ALTA CoMP.AMB HosP

- MAC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA

cráusurÀ sÉtn'ÍA - Dos PB,Àzos E DÀ vrcÊNcrÀ:
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que

admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1o, da Lei 8.666/93, estão
abaixo indicados e serão considerados da assinatura do contrato:
a - Início: Imediato;
b - Conclusão: 9 (nove) meses'
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeíro de 2022,

considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei
8.666/93.

CIáUSUI.À OITÀVA - DÀS OBRIGÀçõES DO COMTR,ÀTÀI{TE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execuÇão do servi-ço efetivamente realizado, de acordo com as

respectivas cIáusulas do presente contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviÇo

contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do

serviço, exercendo 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 Fiscal deste contrato, nos termos da

norma vigente, especi-almente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informaÇões perti-nentes a

essas atri-buições.

CIÁUSULÀ NONA - DAS OBRIGÀÇõSS OO CONTRJLTADO:

a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à fegislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabal-hista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

titulo, perante seus fornecedores oú terceiros em razáo da execução do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacÍtado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - permitir e facil-itar a fiscali zação do contratante devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados ;
e - Será responsáve1 pelos danos causados dlretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excLuindo ou reduzindo essa responsabilidade
afiscafizaçãoouoacompanhamentopeloórgãointeressado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem

o conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do contratantei
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões assumj-das,

todas as condições de habílj-tação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao contratante os documentos necessários, sempre que soficitado'

crÁusur.a DÉcrlrA - DA ÀLÍERAÇÃo E REscrsÁo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilaterarmente pero contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno

direito, conformê o disposto nos Arts. 'l'7, '18 e 79, todos da Lei 8'666/93'
O Contratado fica obrigado a aceitar. nas mesmas condlções contratuais, os acrésclmos ou

supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art' 65, § 10 da Lei

8.666/93. Nenhumacréscj-mo ou supressão poderá exceder o limite estabelecj'do, salvo as supressÕes

resultantes de acordo cel'ebrado entre os contratantes '

CIÁUSUIÀ SEXTA - DO PAGA}.{ENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas

adotados pelo Contratante, da seguinte manei-ra: Para ocorrer no prazo de trinta
do período de adj-mPlemento.

CIÁUSULÀ DÉCI}.íA PRIMEIR,À - DO RECEBIMEMTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrj''
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo contratante obedec

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

CIÁUSULÀ DÉCIMA SEGUNDÀ - DÀS PE}iIÀLIDÀDES:

e procedimentos
dias, contados

gações pac das,
erão, con o



A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. B6 e 87, da

Lei g.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgrufa cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no inicio ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o vafor contratado pela inexecução total ou

parcial do contrato; d - simul-taneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na

Lei 8.666/93 e na Lei- 70.520/02.
Se o valor da mul-ta 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, ou,

quando for o caso, cobrado judicialmente.

CIÁUSULÀ DÉCIMA TERCEIRÀ - DA COMPENSÀÇÃO FIT{ANCEIRA:

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

da parceJ-a, Os encargos moratórios devídos em razáo do atraso no pagamento serão calcufados com

utilizaÇãodaseguintefórmula:EM:NxVPxI,onde:EM:encargosmoratórios;N:númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP : valor da parcela a

ser paga; e f: ináice de compensação financeira, assim apurado' I: (Tx + 100) + 365, sendo TX

= percàntua1 do IpCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua fafta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para

u .o*p".r"ação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituíção, o que vier a ser determinado pela legj-s1ação então em vigor'

crÁusur.A DÉcrtíA QuÀRTÀ - Do EoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste
Itabaiana.

contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

E, por estarem de pleno acordo, foi favrado
assinado pelas partes e por duas testemunhas

TESTEMUNHAS

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

Mogeiro - PB,

PELO CONTRATANTE

de de

PELO CONTRATADO
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