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PREEEITURÀ MIJNICIPÀI DE MOGEIRO
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Órgão Realizador do Certame I

PREEEITURÀ MUN]CIPAL DE I4OGEIRO
Av. PRESTDENTE JoÃo pEssoA, 4? - cENTRo - MoGEÍRo - PB-
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O órgão Rea.lizador do Certame acima qualificâdo, inscrito no CNPJ 08,866.501/0001-67, doravante
denoEitlado siôp1êseênte ORC, torna público para conhecimento de quantos po§sam interessal quê
fará reallzar através dô Pregoeiro OficiaL assêssorado por sua Equipê de Apoio, as 08:30 horas
do dia 01 de Abril de 2022 no endereÇo acima indicador licitação na modalidade Plegáo Presencial
rL" OOOO|/2022, t-ipo menor preÇo, e o fornecimento rêalizado na forma parcelada; tudo de acoldo
com este instrumento e em obsêrvância a Lêi Eederal no 10.520, de 17 dê Julho de 2002 e

subsidiariamente a Lei Eedelal" n" 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Complemental n'123, de 14

de Dêzenlcr.ô de 2006; Decreto Municj-pal n' 016, de 10 dê NoveÍüro de 2006; e legislaÇão pertinente,
considêradas as alteraÇões posteriores dâs refêridas normas; conformê os critérios ê

procedimêntos a seguit definidos, objêtivando obter a mêlhor proposta parâ: CoNTRÀTÀÇÃo DE

EMPRESA PARÀ AQUISIÇÃo DE MÀTERIAL MÉDIco HoSPITALAR DESTINADOS A ÀTENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETA&rÀ MUNrcrpAL DE SAúDE DEsrE MUNrcrPÍo.

1.0.DO OBiTETO
1.1.Constitui objêto da presente licitaÇão: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PArÀ AoUÍSIÇÃO DE MÀTERIAL

MÉDICo HoSPITÀLAR DESTINADoS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIÀ MUNÍCIPAL DE SÀÚDE DESTE

MUNICl PIO.
1.2.Às especificaÇÕes do objeto o!a licitado. encontlam-sê devidamente deialhâdas no

correspondente Termo de Rêferência - Anexo I de§te Instr:umênto.
1.3.a àontratação acima desclj"ta, que será processada nos termos deste instrumento convocatôrio,
especificaÇóes técnicas ê informaÇÔes complementares que o aconpanham, quando for o ca§o,

luitifica-se: pela necessidade da devida êfêtivaÇáo dê compra para suprir dêmanda especifica -
óoxrneraÇÃo DE EMPRESA pÀBÀ AoursrÇÃo DE MÀTERTAL MÉDrco HoSPITALAR DEsrrNÀDos A ÀTENDER As

NECEssTDÀDES DA 5ECRETÀRIA MUNrcrpÀL DE SAúDE DESTE MUNrcÍPro , consideiada oportuna e

imprêscindívet, bem como relevantê medida dê interêsse público; e aindê, pela necêssidade dê

desenvolvimento de aÇõês contlnuadas para â paomoção de atividadês pertineotes, visaodo à

maximizaÇão dos rêcursos em relação aos objêt.ivos programados, observadas as di-letrizes e metas

definidas nâs ferramentas de planejamento aprovadas'
1.4,Saliênta-se quê na referida contrataÇáo, não será concedido o tlatamênto difêrênciado e

simplificado pu.á u" Microenplesas e Empresas de Pêqueno Porte, nos têrmos das disposiÇões
.o.rlidu" nos Àrts. 4i e 48, da Lei complemêntar o" 723/2A06, por estârem prêsentes, isolada ou

s imuLtanêamênte, as situaÇôês previstas nos incisos If e III, do Art. 49, do mêsmo diploma
1ega1. Fica, no êntanto, assegutado a ME ê EPP o tratamento diferenciâdo e simplificado prevj-s!o
nos demais Artigos do Capitufo v, SeÇâo 1, da Lêi n". 1'23/06'

z.O.DO LOCÀT E DÀTÀ E DÀ D@I'GNÀÇÃO DO EDITÀI
2.1,Os envêfopes contendo a documêntaÇão rêfatlva à proposta de preços e a habilitaÇão para
execuçâo do otleto desta licitaÇeo, devetão ser entregues ao Pregoeiro até as 08:30 hora§ do

aia 01 ae abrit ae 2A22, rs endereÇo constantê do preânbulo deste inst^lmento. Nêstê mesmo

locaf, data e horário será real-izada a sessâo pública pâIa abertura dos referidos envelopês.
2.2.Informações ou esclareci.nentos sobrê esta ficitaÇão, selão prestâdos nos horários nolmais
de exPediênte: das 08:OO as l2:OO horas' E-mail:
Iicitacaomoge i roGuol . com. b
2.3, Oualquer Pessoa - cidâ
impugna]: o ato convocatóri
até 02 (dois) dias úteis a
2.4. Cabêrá ao Pregoeiro,

Te1.: (83)

!/compras . cotacoes Goutlook ' com.
dâo o; Iicitante - poderá solicitar esclâlecimêntos. providências ou

o deste certamê, se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeilo'
ntes da data fixada pala lecebimento das propostas.

auxillado pelos setorês responsáveis pe-Ia êlaborâçâo dêste âto
convôcatólj.o e seus anêxos, dêcidir sobre a pêtiÇão no plazo de até 24 (vinte ê quatro
considerado da data em que foi dêvidamênte rêcebido o pedido'
2.5.4 respectiva pêtição será âpresêntada dâ seguinte fÔrma:

oras,



3.0
3.1

3.1
3.1
3.2
3.2

2 , 5. 1, protocolizando o ori9ina1, nos horários de expediente acima indj-cados. exclusivamente oo
sêguinte êndereço: Àv. Presidente João Pessoa, 4f - Centro - Mogeilo - PB.

.DOS ET.EMENÍOS PÀRÀ LrCrlÀçÃO

.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes ê1êmêntôs:

.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA ESPECIEICAÇÕES;

.2.ANEXO I1 - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECI,ARÀÇÁO DE REGULARIDADE _ HÀBILITAÇÂO;

.4.ANEXO ÍV - MINUTA DO CONTRÂTO.

.A obtênÇão do Edital poderá sêr feita da sequinte forma:

.1,Juntô ao Pregoeiro: gratuitamêntê; e

.2,Pe1os sltês: r,rww.nogeiro.pb.gov.brlLicitacoes; $/irr.tce.pb.gov.br.

4.0.DO SUPORTE LEGÀI,
4 . 1 . Esta licitaÇão reger-se-á pê1â Lei Eederaf n' 10. 520, de 1? de Ju1ho de 2002 e

subs idiariamente a Lêi Federal n" 8.566, de 21 dê Junho de 1993; Lei Conptemêntar no 123, de 14

dê Dezedbro dê 2OO6; DecÍeto Municipal n' 016, de 10 de Novênlbro de 2006i ê fegislaÇão pêÍtinente,
consideradas as alteraÇôes posteriores das refelldas normas; çFre fj-cam fazendo partes integrantes
deste instrumento, independente dê transc.ição.

5. O. DO PBÀZO E DOIÀÇÃO
5.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conformê suas caractêristicas ê as
necêssidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos prêvistos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissâo do Pedido dê compra I

Entrega: Imediata,
5.2,O fornêcimento seÍá êxecutado dê acordo com as especificaÇôês defj-nidas no corrêspondente
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo não estabelecer o

local para a entrega, obselvada a dêmanda e oportunidade. essa será feita na sede dô oRC ou em

uma das unidades adminj-strativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura opeiacionaf.
5,3.O prazo de vigência do correspoodentê contrato será determinado: até o final do êxercicio
financeiro dê 2A22, considerado da data de sua assiÂatura.
5.4.As despesas decorrentês do objêto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:
Recursos próprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2A21 02.040-SEC. MUNICTPAL DE SÀUDE

/ FMS A2A4O .10 .722.00A4 ,2g2A - MÀNUTENÇÂO DAS ÀTTVTDADES DA SECRETARTÀ DE SAÚDE

02040.10.301.10t2.201,4 - MANUT DÀS ATIV ÀTENCÀO BASICÀ A SAUDE - PAB EIXO 02040.10.301.1012.2035
_ MÃNUT. DAS ÀTIVID. DÀ ESTRÀTEG]À SAUDE DÀ TAMILIA 02040.10.302.1013.2031 - MÀNUT. ÀTÍV.HOSP.E
MÀTÊRN. MÀRIÀ HERMINIA SÍLVEIRA 02040.10.302.101-3.2943 - MÀNUTENÇÃO DAS ÀT]VIDADES DO CEO

02040.10.302.1013.2945 - MANUTENÇÀO DÀs ATIVIDADES Do SAMU 02040.1-O.302.1013.2946 - TETO MUNIC

MEDIA E ALTA CoMP. AI,,IB HosP - }4Àc 02040.10.305.1015.204I ' MÀNUT. ATIV DÀ VIG EPIDEMIOLÓGIA E

AMBIENTAI 3.3.90.30.00.00 MÀTERIAL DE CONSUMO

5.0.DÀS COI{DÍÇõES DE PÀRTrC r PÀÇÁO

6.1.Os proponentes que desejarêm participar deste certame deverão entregiar ao Pregoeiro dois
envelopàs iechados indicando, respe ct ivarnente i PRoPosTA DE PREÇos e DoCUMENTAÇÃo, dêvidamentê
identiiicados, acompanhados da respectiva declaração de c11mprimênto dos rêqui§itos de

habilitação, nos têlmos definidos neste instrumênto convocatório' I
6.2,A participaÇão nêste certame é abêrta a quaisquer lnteressados, j-nclusivê as Microêmpresas,
rmpresàs dê Pequêno Porte e Equiparados, nos telmos da legislaçáo vigente'
6,i,Nâo poderâo participar os interessados quê se encontrem sob o regime fafimentâr, empresas
estlangeiras quê não funciooem no pais, nêm aquelês que tênham sidÔ declarados inidônêos para

licitar ou contratat com a Ad.ninistraÇão Pública ou quê êstejam cuaprindo a sanÇão de suspênsâo
do direito de licitar e contratar com o ORC.

6.4.Os l-icitantes quê desejarem enviar seus envelopes Proposta de PrêÇos e DocumentaÇão via
po§tal - com Àviso de Recebimeoto AÀ -, devêráo rêmetê-1ôs em têmpo hábil ao ênderêÇo co

ào preâmbulo dêstê instrumento, aos cuidados do Plegoêiro - Flaviaoo c1êbson Araújo' Nã

rigárosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopês não serãô ac

o licitante, portanto, desconsidêrado para efeito de participação no certamê'
6,5.Quaodoobservadaaocox!ênciadaentregaapenasdosenvelopêsjuntoaoPrêgoeiro'
pêrmanência de tepresentante credenciado na respectiva sêssão púb1ica, ficará subentênd
o licitante âbdicou da fase dê lancês velbais.
6.6.É vedada à pârticiPação em consórcio.

nstânte
o sêodo
eitos e

sem a
ido que

7,0.DÀ REPRESENÍÀÇÃO E DO CREDENCIÀ}'ENEO
7,1.o licitante deverá se apresentar, para credênciamento junto ao Prêgoeilo, quandÔ for o

através de um !êprêsêntantê, com os documêntos que o crêdencian a participar deste ploced
licitatório, inclusivê com poderes para formulaÇão dê ofertas e 1ênces verbais' cada lic
credenciaraá apênas um represêntantê que será o único admitido a intêrvir nas fasês do c
na forma prêvista neste instrumênto, podendo ser substituidÔ posteriormente por outr'o devid

imento
itante
ertamê
alrlente

cas

crêdenciado.
1-2.PaÍa o credênciamento deverâo sel apresêntados os §eguintês documentos:
7.2.1,Tratando_se do lepresêntantê fegaii o instrumênto constitutlvo da empresa na forma da Lei,
quaodo for o caso, devidamentê registrâdo Do ólgão compêtênte, no qual estêjam expressos seus
joà..." pu.. êxercer direitos ê assumir obrigaÇões em decÔrrência de taf investidura;
1.2.2-TtaLando_se de procurador: a procuraÇão por instrumento público ou palticulâr da qual

constem os necessários poderes paia formulâr verbalmente lancês, negocial preÇos, firmal



dêc.laraÇÕes, desistir ou aprêsenta! as razôes de recurso e praticar todos os demais atos
pertinente§ ao certame; acompanhada do correspondênte instrumento de constituiÇão dâ empresa,
quando for: o caso, que comprove os poderês do mandante para a outorga. Na hipótese dê procuraçâo
seja particul.ar dewerá ser r€cônt!êcida a firr!à êú cartório do rôsp€ctivo aigrnâtário.
?.2.3.O representante lêgal ê o procurado! deverão identificar-se apresentando documênto oficial
que contenha foto.
?.3.Estes documentos dêveráo ser êntrêgues ao Prêgoeiro - antes do inicio da ses§ão púb1ica -
êm original, por quafguer procêsso de cópiâ autenticada por cartório conpetentê, pê1o Pr:egoeiro
ou meÍüro da Equipe dê Àpoio.
7.4.4 não aprêsêntação ou ainda a incorrêÇâo insanável de quafquêr dos documêntos de
credenciamento impedirá â participação ativê do representantê do licitaote no presêntê certâmê.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direi-to a

manifestar-se nas cottespondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro ieceberá
regulalmente do referido concorrente seus envelopes. declaraÇôes e outros elementôs nêcessários
à participaÇão no certame, desde que aprêsentados na foma definida nêstê instlumento.
?.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante/ por intermédj-o do seu representantê
devidamente crêdenciado êntregará ao Pregoêiro, em separado de qualquer do§ ênvelopes, a sêguinte
documêntaÇão:
7 . 5. 1. Declar:aÇão de ElaboraÇão Independentê de Proposta - Ànexo 1I'
7 . 5. 2 . DeclaraÇão dando ciência de que cumpiê plenamente os requisitos de habilitação, conforlne
modelo - Anêxo III; e
7 . 5. 3 . comprovaÇão dê que o .ticitânte se enquadra nos termos do Art. 3o da Ler \23/a6, sê for o
caso, sêndo considêrado microemplesa ou enpresa dê pequeno Porte e !êcebendo, portanto,
tratamento difêrênciado ê simplif.icando na forma definidâ pêIa legisfaÇáo vigente. TaI
conprovaÇão poderá ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos sêguintes documentos, a

c!itério do licitante: a) declarêÇão expressa formalmente assinada por plofissional da área
contábj-1, devidamênte habilitado; b) ce!tidâo simptificada emltida pela junta comercial da sêde
do licitantê ou equivalente, na foma da legislação pertinente, À ausêncj-a da referida declaração
ou certidão sünptificada, apênas neste caso para comprovaÇão do enquadlâmento na forma da
legistaÇão vigente, não é suficiente motivo para a inabilitaÇão do licitante, apenas pêrdêrá,
durante o presente cêrtatne, o direito ao tratamento diferênciado e sünplificado dispen§ado a ME

ou EPP, previstos na Lei 123106:
?.5.3.1.O pregoeiro poderá promovêr diligência, na forma do Àrt, 43, § 3", da tei 8.666/93'
destinada a esclarecer sê o licitante é, de fato ê dê díreito, con§idêrado microemprêsà ou
empresa de pequeno poltê '
?.6.Ouando os envêlopes Ptoposta de Preços e DocumêntaÇão forem enviados via postal, a

documentaÇáo !elacioDada nos itens 7.5.1, 'l .5.2 e 7.5.3 deveiá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de Preços.

8.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

8.1.À proposta deverá ser aprêsentada em

seguintês indicaÇões no anvêrso:
01(urra) via, dentxo de envelope lacrado, contendo as

PREF'EITURÀ MUNIC]PAL DE MOGEIRO
pRoposrÀ DB PREÇOS - PREGÃO PRESBNCTÃL N". 00aa9/2a22
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,I DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇoS deverá cônter os sêguintes êlêmêntos:

g.2.paoposta elaborada em consonância com as especificaÇõês constantes dêste instflmênto ê seus
elementos - Ànexo I -, êm papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu
representaDte legal, contendo no correspondente item cotado: discrimj.naÇão, narca e/ou nodelo e

outras caracteristicas se necessário, quantidâde e vafoles unitário e total exPrêssos em

algarismos,
A.J.Sera cotado rnn único pr:eÇo para cada itêm, com à utilização de duas casas decimais. IndicaÇão
em contrário está sujeita a correÇáo observando-se os sêguintes critério§:
8.3.1.Ea1ta de digitos: sêrão aclescidos zeros;
8.3,2.Excesso dê dígitos: sendo o pri.neiro díqito excedente menor que 5, todo o êxcêsso será
suprimido. caso contrário havêrá o arrêdondamênto do digj-to aDtelior pala mais e os demais itens
excedentês suprimidos.
8,4.A quantidàdê mínima de unidades a sêr cotada, por item, não deverá sêr infêrior a 100t da

estimativa dêtalhada no corrêspoDdente lermo dê Referência - Anêxo I. Disposj-Ção em contrário
não desclassifica automaticamentê a proposta apenâs o respêctivo iteÍr será desconsidêIado.
8.5.4 Proposta devê!á sêr rêdigida êm 1íngua poÍtugtuêsa ê em moeda nacional, elaborada com

cLateza, sern alternativas, lasuras, êmendas ê/ou entrêlinhas. suas folhas rubricadas e â ú1tima
datada e assinada pelo responsável, com indicaÇão: do valoI total da proposta êm algarisrnos,
dos prazos de entrega ou execução, das coodiçõês de paqamento, dâ sua validade que náo poderá

ser inferior a 60 dias, e outras informaçÕes e observaÇões pertinentes que o licitantê iulgar
necessárias.
8.6.Existindo discrepância êntre o pleço unitário e o vâlor totâI, resultado da multiplicaÇão
do preÇo unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalêcerá'
g.7.Eica êstabelêcido que havêndo divêlgência de prêÇos un.itários pala um mêsmo produto ou

sêrviÇo, prevalecerá o de mênor valor.

\



8.8.No caso de alteraÇão necessária da proposta feita pêlo Pregoeilo e sua Equipe de Àpoiô,
decorrente exclusivaúente de incorreÇôes na unidade de nedida utilj-zada, observada a devida
proporcional idade, bem corno na muttiplicação e/ou sona de vâIorês, prevalecerá o vâIor corrigido.
8,9,4 náo indicação na proposta dos prazos de entrêga ou execução, das condiÇões de pagamento
ou de sua validade, ficará subenlendido que o licitante aceitou integlalmente as disposiçôês do
ato convocatório e, portanto, sêrâo consideradas as determinâÇõês nele côntidas pâra as referidas
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta'
8.10.É facuttâdo ao 1i-citante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, dêsde
quê estêja devidamente prêenchido,
8.11.Nas licitaçõês para aquisiÇão de melcadorias o partj-cipante indicará a origem dos plodutos
ofertados. A êventual falta da xeferida indicaÇão não desclassificará o licitante.
8.12.Sêrá dêsclassificada a proposta que deixar de atender as disposiçÕes deste iôstrumento.
8.13.Fj.ca facultado ao licitante a aplesentaÇão da pr:opostâ também em midia, ou seja, em CD ou
PENDRIVE.

9.0.DÀ EÀBILITÀÇÃO
9.1.Os documêntos necessários à habilitação dos licitantes, deverão
via. dentro de envelope lacrado, contendo as sequintes iodicações

PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
DOCUMENTÀÇÃO _ PREGÃO PRESENCIAL N"
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00009 /2a22

ser apresentados êm 01 (uma)
no anverso

da

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintês êlementos:

9.2

1ic
9.2
tra
dê

. PESSOA .]URÍDICA:

.1.Provâ dê inscriÇão no Cadastro Nâcional de Pessoa .lurldica - cNP.l.

.2.Prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do
itante.
,3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social êm vigor, devidarnentê rêgistrado, em se
tando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades po! açóes, acompanhado de documentos
eleiÇão de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociêdades civis,

acompanhada dê prova de diretoria êm exercicio. Decrêto de autorização, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangêira em fuDcionamênto no País, ê âto dê regj.stro ou autorizaçâo para
funcionamento êxpêdido pelo órgão competente, quando a atividade âssim o er<igir' Registro
comêrciaf, no caso dê empresa individual Estas êxigências não se aplicam ao licitante que,
quando da êtapa de credenciamento no certame, já tenha apiesentado dê forma regÍular nos termos
do prêsente instrumento coovocatório, a rêferida docunêntaçâo solicitada neste subitêm.
9,2.4.Ba]anÇo patrj-monial e demonstraÇôes contábêis do últino exercício sociaf, já exigívêis e

aplesentados na foma da Iêi, com indicaÇão das páginas corrêspondentes do livio diário em que
o mêsmo sê êncontra, bem como apresentâção dos compêteotes termos de abertura e encerlamênto,
assinados por profissional habilitado e devidarnente registlados na junta comercial competente,
vedada a sua substituiÇáo por balancetes ou ba]anÇos provisórios. Tratando-sê de empresa
constituída há menos de um ano, ou aque-Ia que ainda não tenha realizado o fechamênto do seu
prj.meiro ano dê existêncla no prazo -Iega1, poderá apresentar o Balaço de Abertula assinado po!
profissional habilitado e dêvidamênte registrado na junta comercial competênte.
9. 2 , 5. Regularidade para com a Eazenda Eederal - Certidão Negativa de Débitos Refativos aos
Tributos Eederais e à Divida Ativa da União.
9.2.6.Certidões nêgativas das Fazeodas Estadual e Municipal da sêdê do licitantê, ou outlo
eguivalente, na formâ da lei.
9.2 . 7 . ComprovaÇão de regularidade lelativa ao Eundo de Garantia por Tempo de serviÇo FGTS,

apresentando o respêctivo Certificado de Regul-aridade fôrnecj.da pela Caixa Econômica Eedêraf.
9.2.8.prova de inêxistência dê débitos inadimplidos perante a Ju§tiÇa do Trabafho, mediantê a

aplesentaÇão de Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VIÍ-A da
Cànsolidaçao das Leis do Trabalho, aprovadâ pelo Decrêto-Lei no 5.452, de 1" dê maio de 1943'
9 . 2 . 9 . DeclalaÇáo do licitante: de cumprimento do disposto no Alt. 7o, Inciso xxxIlI, da

Const.ituiçâo Federal - ArL. 2'7, Ínciso V, da Lei 8.666193; de superveniência de fato impêditivo
no quê diz respeito à participaÇão na licitaÇão; e dê submeter-se â todas as cláusulas e

condiÇões do presentê instmmento convocatório, confome modefo - Anexo T1'
9.2.10.Cêrtidão nêgativa dê fa1êocia oú concordata expedida pelo distribuidoL da sede do
licitante, no nÉxj-mo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das plopostas'
9.2,11.Consu1ta Consolidada dê Pêssoa .lur.Ídica expedida pefo Tribunal de Contas da Uniáo, ao

máximo 30 (trinta) dias da data prêvista para abertura das propostas, no endêrêÇo elêtrônj.co:
www. tcu. gov, br .

9.2.12. ComprovaÇão de capâcidade d
assemelhada ao ôbjêto da licitaÇãô,
direito público ou Privado.
9.2 . 13. À1vará dê l-ocalização e
Eirma, informando quê a mesma

e desempenho anterior satisfatórlo, de atividade igua1 ou
feita através de atêstado fornecido por pêssoa juridica dê

funcionamênto e/ou decfaração da Prêfeitura do Ioca1 da s

funciona no endêreço mêncionado nos documentos '

9. 3 . Docum€ntâção êêtrêcifiêa:
9.3.1.Lj-cenÇa Sanitária Estâdua1 ou Municipal.
9 , 3 . 2 . Comprovação da AutoiizaÇáo de Euocionamento da emprêsa
quando for o caso, da devida autolização para comerciafizaÇão

licitante - ANVISA, acompanhada,
de medicamentos con! rolados.



9.4.os docr.mentos de Habil.itaÇão deverão ser orqranizados na ordem descrita neste lnstrumeoto,
precedidos por um indice correspondênte, podendo ser apresentados em originaf, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competentê, pelo Prêgoeilo ou membro da Equipe dê
Apoio ou publicaÇão em órgão da imprensa oficlaf, quando for o caso, Estando pêrfeitarnente
Ieglvêis, sêm contêr borrões, rasulas, êmêndas ou entrêlinhas, dêntro do prazo de validâdê, ê

encerrados em ênvelope devidamênte lacrado e indêvassávef. Por ser aPenas r]ma formal-idade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do rêfêrido indice nâo inabilitará o licitante.
9.5.4 falta de qualguêr documênto exigido, o seu vencimênto, a ausência das cópiês dêvidamente
âutenticadas ou das vias originais pa!a autenticaÇâo pêfo Plegoej.ro ou memblo da Equipe de Apoio
ou da publicaÇão em órqrâo na Ímprensa oficiat. a apresentaÇão de docr.mentos de habilitaÇão fora
do envelopê específico, tornará o respêctivo Iicitante inabilitado, ouando o documênto for
obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endêreÇos eletiÕnicos correspondentês .

poderá sêr utilizada, a critérj-o do Pregoêiro, a documentaÇão cadastral de fornecêdor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇâo da autênticidade de elementos âpresentados pelo licitântê,
quando for o caso.

10. O.DO CRÍúRIO PÀRÀ, JI'LEÀMENIO
10.l.Na seleÇão inicial das propostas pâra identificaÇão dê quais irão passar a fase dê lances
vêrbais e oa classificaÇão final, observadas as êxigências e procedimentos definidos ne§tê
i-nstrumento convocatório, §êrá considelado o critério de mênor preÇo apresentâdo para o

correspondênte .item.
1O.2.Havendo igualdâdê de valores entre duas ou mals propostas escritas, e após obedêcido o
disposto no Art. 3", § 2', da Lei 8.666/93, a classificaÇáo inicial para a fase de lances
verbais. se fará através de sorteio.
10,3.Na presênte licitaçâo - fase de lancês -, será assêgurada como critério de desempatê,
preferência de contrataçáo pala a§ microêmpresa§ ê empresas de pequeno porte.
1O,4.para efeito do disposto nêste instrumênto, entendê-se por empate - fasê dê laoces -, aquêlas
sj.tuaÇôes em que as propostas aprêsêntadas pelas microempresâs e emprêsas de pequeno porte sejaril
iguais ou até 05t (cinco por cento) superiores ao melhor preÇo.
10.5,Ocolrendo a sítuaÇáo de empàte - fasê de lances - conforme acüna definida, proceder-se-á
da seguintê forma:
10,5.1.4 microeÍnpresa ou enpresa dê pequeno portê mais bem cfassificada será convocada para
aprêsêntar Dova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o eDcettamênto dos lancês, sob
pena de Preclusão
10.5.2.Não ocorrêndo a contrataÇão da micioêmpresa ôu êmptesa de Pequeno porte, na forma do iten
antetior, serão convocadas as dêmais remanescêntês que por veotura se enguâdrem na §ituâçâo de
empate acima definida, na orden de classificaÇão, para exexclcio do mesmo direito;
10.5.3.No caso de eguivalência dê vaLores aprêsentados pelas microempresa§ e empresas de pêqueno
pôltê quê se encontrêm no intervalo estabêIecido como situaÇáo de êmpate, será rêalizado sortêio
entrê elas para que se identifique aquela que primeiro podêrá apresentar mefhor ofertâ.
1O.6,Na hipótese de não-contrataÇáo nos termos acima previstos, em que foi observada a situação
de empate e assegurado o tratamento diferenciâdo a microêmp!êsa e empresa de pequeno porte, o

objeto licitado será âdjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certamê.
10.7,A situação de empate - fâsê de lances -, na forma acima dêfinida, somênte se aplicará
quando a melhor oferta inicial nâo tive! sido apresentâda por microempresa ou êmpresa de pequeno
portê.

].1.0.DÀ ORDEM DOS TRABÀIJHOS

11.l.para o lecebimento dos envelopes e lnício dos trabalhos será observada uma tolelância de

15 (quj.nze) minutos após o horário fixado. Encellado o plazo para Iecebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Dêclarada abêrta à sessão pública pelo Pregoêiro, será êfetuado o dêvido credênciamênto
dos intetêssados. Somênte partj.cipará ativamentê da rêunião um representantê dê cada Iicitante,
podêndo, no entanto. ser assistj'da por qualquer pêssoa quê se iDteressâr'
it.:.o.rao comparêcimento do representaote de quatquer dos licitantes não .impedirá a êfetivaÇão
da reunião, 

"arrdo 
qra, a simplês part-icipação nêste certame implica na total aceitaçâo de todas

as condiÇões estabelêcidas nêste Instrumento Convocatório e seus anexos'
11.4.8m nênhuma hipótêse será concedido prazo pala a aPlesentaÇão de docunientaÇãÔ e/ou
substituição dos envelopes ôu dê qua.Iquêr elemento exigido e não aPresentado na !êuni-ão destinêda
ao rêcêbimento das proposLâs de preÇos.
11,5.O pregoêiro reteberá de cada representante ôs ênvelopês Proposta de PrêÇos ê DocgmêntaÇáo

e a declaràção, separada de qualquer dos envelopes, dândo ciência de que cumpre plenamente o9

requisitos de habil itaÇão '
11. 6. posteriormentê abrirá os envelopês Propostas de PreÇos, rublicará o seu conteúdo juntamênte

com â sua Equipe de Àpoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das êxigências
constantês no instnrmento convocatório e sôlicitar:á dos licitantes que examinem a documentaçáo

nêIes contidas.
11.7. Prosseguindo os trabafhos, o Preg
fomuladas pelos licitantes, dando-Ihes ciência, êm seguida,
a proposta de menor prêÇo e âquelas em valores sucêssivos
relativ amente à de mênor valor, para cada itêm cotâdo' Ent

oeiro analisa!á os documentos e as observaÇõe§ porvent
da classificaÇão iniciaf, indica
e supêriores em até dez Por cen

retanto, se assim julgar nêce

nos três propostas nas condições acima dêfi
sêquentês, até o máximo de t!ês, quaisque

podêrá divulgar o resultadô numa nova reunião'
11.8.Não havendo para cada item licitado pelo me

serão classificadas as melholês plopostas sub
sêjam os preços ofêtêcidos.

ula
ndo
to,
1o,



11.9.Em sêguida, se!á dado inicio à etapa de apiesentaÇâo dê fances verbais pêfos rêprêsêntantes
do§ licitantes j-nicialnente cfassificados, que deverão sêr formulados de foma sucessiva, em

valores distintos ê decrescentes. a partir do autor da proposta de maior prêÇo, Serão realizadas
tantas rodadas de lances vêrbais quantas se fizelem nêcessárias. Esta etapã poderá ser
interrornpida, marcando-se uma nova sêssâo púbLica para continuidadê dos trabalhos, a critério
do Prêgoêiro.
11.10.Não serão acêitos laDces com vâlores irrisórj-os, incompativêis com o valor orçado, e

deverão ser efetuados em unidêde monetária nacional. A dêsistência em apresentat lance vêrbaI,
quando convidado pelo Pregoêiro, inplicaiá na exclusão do licitante apenas da êtapa dê lances
vetbais para o correspondêntê item cotado e na manutenção do último prêço apresentado, para
efelto de classificaÇão final das propostas.
11.11.Dec1arada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às plopostas, o Pregoei!o examinará a

aceitabil-idade da primeira classificâda, quanto ao objeto e valor, decidindo motlvâdamente a

respeito.
11.12.Sendo aceitávêl- a proposta de menor p!êÇo, será aberto o ênvê1opê contendo a documêntação
de habilitaÇão somente do licitantê que a tiver foxmulado, para confirmaÇão das suas condiÇões
habilitatórias. Constatado o atendimênto pleno das exlgências fixadas no instnmênto
convocatório, o ficitante será declarado vêncêdor, sendo-1he adjudicado o respêctivo itent.
objeto deste certamê, após o tran§curso da competente fase rêcursal, quando for ô caso.
11.13.Se a oferta não for aceitável ou sê o flcitante não atender as exigência habilj-tató!1as,
o Pregoeiro exaninará as ofertas subsêquentes, na ordem dê classificaÇão, verificândo a sua
aceitabilidade e procedendo à habiLitaÇáo do proponentê, e assim sucessivamentê, até a apuraÇáo
de uma propostâ que atenda as disposiÇôes do -in§trrjmento coovocatório.
11.14,Da leuni-áo lavrar-se-á Àta circunstanciada, nâ qual serão reqistradas todas as ocolrências
ê que, ao fioa1, será assinada pel-o Pregoeir:o, suâ Equipe de Apoio ê licitantes presentes.
11.15.En decorrência da Lei Complementâr 123l06, a comprovação de regularidade fiscal e

trabalhista das microêmpresas ê êmpresas de pequeno polte somente será exigida para efeito de
ass-inatura do contrato, obsêrvando-se o seguinte procedj-mento:
11.15.1.4s microemplesas ê êmpresas de pequeno porte, por ocasiáo da participação nesta
ficitaÇão, devêtão apresentan toda a documentaÇão exigida para comprovaÇão de rêgularldade
fiscal e trabalhista, dêntre os doclünentos enumerados nêste instrumento para êfêito de
Habilitação e integrantes do envê1opê DocumentaÇão, mêsmo quê esta apresênte al-guma restrlÇão;
11,15.2.Havendo alguna rêstriÇâo na comprovaÇão da regularidadê fiscaf e trabalhista, se!á
assegurado o prazo dê 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial cor.esponderá ao monento em que
o licj"tante for dêclarado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a critério do oRC, parâ a

regularlzaçáo da docurnentação, pagamento ou parcelamênto do débito, e emissâo da eventuais
certidôes negativas ou positivas com êfeito de certidâo negativa;
11.15.3.A não - regul ari zaÇáo da documentaÇâo, no prazo acima previsto, inplicará dêcadência do
direito à contrataÇão, sem prejuízo das sanÇôes previstas no Art. 81, da Lêi 8,666,/93, sêndo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, nâ ordem de classificaÇão, para assinatura
do contrato, ou revogal a licitação.
11,16.Os docrmentos aprêsentados pelos licitantes no Credênciamento ê os elementos constantes
dôs ênvelopes proposta de Prêços e Documentaçáô quê forem abertos, seráo retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No nesmo contexto, o ênvêlope DocumêntaÇão, ainda Lacrado, do
licitantê desclasslficado ou quê não logrou êxito na êtapa competitiva que não for rêtirado por
sêu rêplesentânte legal no prazo dê 60 (sessênta) dias consêcutivos da data de hÔnologação do
presente certame, será sumaliamente destruÍdo.

12.O.DO CBIúRTO DE ÀCEÍTÀBILIDÀDE DE PREÇOS

12.1.gavendo proposta ou lancê vencedor com valor para o respêctivo item rêlacionâdo no Anexo I
- Têrrno de Referência - EspecificaÇôes, na coluna código:
12.1.1.Con indicios ç[t-1e conduzarn a lxna presunÇâo relativâ de inexêquibilidâde, pelo critério
definido no Art. 4B? II, da Lêi 8.666/93t em tal sltuação, nâo sendo possivef a imediatâ
confirmaÇáo. poderá ser dada ao 1i-citante a oportunidadê de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihê facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comproval a viabilidadê dos preços,
conforne parâmetlos do mesmo Àrt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item'
12,2.Salienta-se quê tais ocorrências não descfassificam automaticamente a ploposta, qua

o caso, apenas o item correspondênte.
for

:.3.0.DOS RECUBSOS
13.1. Declarado o v
intenÇâo de lecorre
13.2. O acolhimento

encedor, qu
r, observando-se o disposto no Àrt. 4o

do recurso importará a invalidação

alquer licitante poderá manifêstar imêdiata ê motivâdame
, Inciso XVIII, da Leí L0.520/02

apênas dos atos insuscetívêis de

aproveitamento.
1ã.3,e fatta de manifêstaÇão imediâta e motivada do licitantê importará a dêcadênciã do direito
de recurso e a adjudicação do obieto da li.citaÇão pelo Pregoeiro ao vêncedol'
13.4.Decidj.dos os recursos, a autoridade superior do oRC fará a adjudicação do objeto da

IicltaÇão ao proponente vêncedol.
13.5,o recursà sàrá dirigido à autoridade superio! do oRC, por intermédio do Pregoeiro, devendo

sêr protocolizado o original, nos horá!ios normais dê expêdientê das 08:00 as 12:00 horâs,
êxcI;sivamente no seguinte endereÇo: Àv. Plesidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB'

14.0.DÀ IrOt IOIOGÀÇÃO E ÀD.rrrDrcÀÇÃo
l4.l.concluldoafasecomPetitiva,ÔrdenadaàsprÔpostasapresentadas,analisadâadocumêntaÇáo
de habilitação e observados os recursos porventura ioterpostos na fofina da legislaÇão vigente,
o pregoeiro'emitira relatório conclusivo dos trabalhos desênvolvidos no certamê, remêtêndo-o a



autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, nêcessárj-os
à AdjudicaÇâo ê Homologação da têspectiva licitaÇão, quando for o caso.
14,2.4 autoridade supe!ior do oBC podêrá, no entanto, tendo em v-ista semprê a defesa dos
interessês do ORC, discordar e dêixâr de hornologâr, total ou paicialmênte, o resultado
apresentado pelo Pregoeiro, revogâr ou considerar nula a LicitaÇão, desde que apaesente a devida
fundamentaÇâo exigida pela Iêgis1aÇáo vigente, resguardado§ os direitos dos ]icitantês.

15.0.DO CONTRATO
15.L.Após a homologâçâo pêfa autorldadê superio! do ORC, o adjudicatário será convocado pala,
dentro do prazo dê 05 (cinco) dias consecuti-vos da data de recebimento da notificaÇâo, assinar
o respectlvo contrato, quando for o caso, elaborado em conformj-dade com as modalidades permitidas
pê]a Lej- 8,666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela rêferida norma.
15,2.Não atendêndo à convocaÇâo para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o 1i-citante perdêrá todos os direitos que porventula tênha obtido como
vencedor da licitaÇão.
15.3,É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedo! nâo compalecer para assinatrrra dô contrato
no prazo e condiçôes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem dê
classificaÇão ê sucessivamente, para fazê-1o em igual prazo do licitante vencedor.
15.4,O contrato que eventualmentê vênha a ser assj-nado pelo licitante veocedor, poderá ser
alterado com a devida justj-ficativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entle as
partês, nos câsos previstos no Alt. 65 e será rescindido, dê pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. '1'7, 78 e ?9, todos da Lei 8.666,/93; ê realizado na forma de folnecimênto parcefada.
15,5.O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mesmas condj-Ções contratuais, os aclé§cimos ou
supressôês que se fizêlem nas compras, até o !êspectivo limitê fixado no Àrt. 65, § 1'da Lei
8,666/93. Nênhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantês de acordo celebrado entre os contratantes.

16. 0.DÀS SÀ§çOES ÀDMINtSTRÀrrrÀs
16.1.ouem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celêbrar o contrato,
delxar dê entregar ou aplesentar documentação falsa exigida para o cêrtame, eosejar o

retardamento da execuçáo de seu objeto, nâo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na exêcução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, dêclarar informações falsa§ ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará irnpedldo de licitâr ê contlatar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municlpios e, será dêscredenclado do Sistema de CadastraÍento Unificado de
Folnecedorês SlCAF do Governo Federal e dê sistemas semêfhantes mantidôs por Estados, Distrito
Federal ou Municipj-os, pelo prazo de até o5 (Cinco) anos, sêm preiulzo das multas prêvistâs
neste Edital e dês denais comioaÇõês legais.
16.2.A recusa iniusta em dej.xar de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia dêfesa, às sequintes pênalidades previstas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.666193: a - advertência; b - multa de mora de 0,59 (zero vírgula cincÔ poI cento)
aplicada sobre o valo! do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na êxecuçáo do

otl.to o.u contratado; c - multa de 1Ot (dêz por cento) sobre o valo! contratado pêl-a inexecuÇáo
toiat ou parcial do contrato; d - s imultaneêmentê, quafquêr das penâlidades câbivêis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 1A,520/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenizaÇâo dêvida não for recolhldo no prazo de 15 (quinzê) dias
após a comunj-caÇão ao Contratado, será âutomaticamentê descontado da primêira parcela do
pàgarnento a quê o Contratado vier a fazer jus, aclescido de juros moratórios de 1t (um por
cênto) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmentê.
l6.4,Após a aplicaÇáo dê quaisquêr das penalidades previstas, rêalizar-se-á comunicâçâo êscrita
ao Coniratado, e púbficado na imprensa oficiaf, excluídas as penalidades de advêrtênciâ e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamênto Iega1 da punição, informando ainda quê o fato
será registrado ê publicâdo no cadastro colrespondênte.

1?.0.DÀ COMPRO ÇÃO DE EXECUÇÃO E RECABIMENTO DO OB.JETO

17.1,Bxecutada a presentê cootrataÇão e observadas as condições
pactuadas, os procedimentos e prazos para recebêr o seu objeto
caso, à disposiÇões dos Arts' 73 a -t6, da Lei 8.666/93'

de âdimplemento das
pelo ORC obêdêcerão,

obr
con

oe5

0'18.O.DO PÀGÀMENTO

18.1.O pagamênto será realizado mêdiante processo regular e em observância às nornas
procedimenios adotados pelo ORC, da seguinte Íraneira: Para ocorrer no prazo dê trinta dia
contâdos do pêriodo dê adinplemento.
18.2.O desembolso máxj.rno do peliodo, náo será superiol ao valol do respectivo adimpl-emênto,

acordo com o cronoqrama aprovado, quando for o caso, ê senpre em confomidâde com
de

a

disponibilidade dê reculsos financêiros.
t8.ã.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendênte de liquidaçáo qualquer ÔbrigaÇáo

financêira que lhe for inposta, êm virtude dê peoalidade ou inadimplência, a gual podêrá ser
compensadacomopagamentopêndente,semqueissogeredireitoaacréscimodequalquêInatureza.
1g.4.llos casos de eventuaii atrasos de paqamento nos têmos deste instrumento, ê desde que o

Contratado não tênha concorrido de alquma forma para o atraso, será ad$itida a compensação

financeira,devidadêsdeadatalimitefixadapalaopagamêntoatéadatacorlêSpondênteao
efetivopagamentodaparcela.osencargosmoratóriosdevidosemxazâodoâtrasonopaqamento
se.ao caiculados com utilizaçâo da seguintê fórmu1a: EM = N t VP r I' onde: EM = encarçlos

moratórios; N: número de dias entrê a data prevista para o pagamênto e a do efêtivo pâgamento;

Vp = valor da parcela a ser pâga; e I = lôdice de compênsaÇáo finânceira, assim apurado: I =

(TX + 1OO) ; 3i5, sendo TX = pêrcentua-I do IPCA fBGE âcumulado nos últimos dÔze mesês ou' Da



sua falta, um novo indice adotado pê1o Govêrno Federal quê o substituâ. Na hipótese do referido
indicê estabelecido para a compensaÇão financelra vênha a ser extinto ou dê qualquer forma não
pôssa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a sêr determinado pela
legislaçáo então em vigor.

19. O. DO REA,]USTÀMENEO
19.1.os preços contratados sâo fixos e irreajustávêis no prazo de um ano.
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediantê so]icitação do Contratado, os preÇos
poderão sofrer rêajuste após o ioterregno dê um ano, na mêsma proporÇão da variação vêrificada
no IpcÃ-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de aplesentaÇão da lespectiva ploposta,
excfusivamentê para as obriqaÇões lniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade'
19.3.Nos reajustes subsêquentes ao primeiio, o interrêgno mínimo dê um ano selá contado a paltir
dos efeitos financeiros do úItimo reaiuste.
19.4.No caso de atraso ou nâo divulgaÇão do índicê de rêajustamento, ô Contratante pagará ao

Contratado a importância cal-culada pefa ú1tinâ variação conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondente tão fogo seja divulgado o lndice definitivo. Eica o Contratado obrigado a

apresentar memória dê cálcuIo rêfêrente ao reajustamento de prêÇos do valor remanescente, semprê
que estê ocorrer.
ig.s.l,iu" aferiÇões finais, o indi-ce utilizado para rêajuste será, obrigatoilamente, o dêfinitivo.
19.6.Caso o indice estabefecido para rêajustamênto venha a ser extinto ou de quâlquer foma não
possa mais ser utifizado, será adotadô, em substituição, ô que vier a ser determinado pela
legj-slaÇão então em vigor.
19.7,Na ausência dê previsão fêga1 quanto ao índice substituto, as partês elegerãô nôvo indicê
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescentê, por rneio dê termo aditivÔ'
19.8.O reajustê poder:á sêr realizado por apostilamênto.

20. O.DÀS DrSPOSrÇõES GERATS

20.1.Nâo será devida aos proponêntês pela êlaboraÇâo ê/ou apresentação dê documentaÇão relativa
ao certamê, qualquêr tipo de iodenizaÇão.
20.2.llenhuma pessoa fisica, ainda que clêdênciada por procuraÇão 1egaI. poderá lêpresental mai.s

de uma Licitante.
20.3.A presente licitaÇáo somente poderá vir a ser revogada poI razões dê intelêsse púb1ico
decorrente de fato superveniente devidamentê comprovado, ou anulada no todo ou êm paIte, por
ilegalidade, dê oficio ou por provocaçâo de tercêiros, mêdiantê pa!êcêr escrito e devidamentê
flrndamêntado.
2O.4,Caso as datas prêvistas para a IealizaÇão dos êventos da prêsente ficitaÇão sêjam declaradas
feriado e não havendo ratificaÇão da convocaÇão, ficam transfêridos automaticamênte para o

primelro dia úti1 subsequente, no mesmo local e horaa anteriormente prêvistos'
)O,S.O onc por conveoiência administrativa ou técnica, se reserva no dirêito de paralisar a

qualqrJer tempo a exêcuÇão dâ contrataÇão, cientificando devidamente o contratêdo.
zo.e.oecaira do dirêito de impugnar pelante o oRC nos termos do presente instrumento, aquele
que,tendo-oaceitadosêmobjêÇão,venhaaapresentar,depoisdoiulgamento'falhasou
irregularidades que o viciaram hipótêse em quê tal comunicêdo não terá efeito de recurso.
20.7'Nosva]oresapresentadospelosIicitantes,jádeverâoestalincluidososcustoscom
aquisiÇão dê materiaf, mâo-de-obra utilizada, impostos. êncargos, fr'etês e outros que venham a

incidir sobre os rêspectivos preços.
20.B.As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas ê os casos omissos nestê instlumênto,
ficarão única ê exclusivamentê sujeitos a interpretaÇáo do Pregoeiro, sendo fâcuftada ao mesmo

ouaautolidadesupêrioldooRC,enrqualquêrfasedaticitação,apIomoçãodêdi1igência
destinêda a esclarecer ou a compfêmentar a instruÇâo do processo'
20.g.pa, a dirimir controvérsiai decorrentes destê certamê, excluído qualquer outro, o foro
competênte é o da Comarca dê Itabêiana.
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ESTÀDO DÀ
PREFEITURA MIJNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

1.0.DO OB.rErO
1.1,Constitui objeto dêsta licitaÇão: CoNTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ AQUISIÇÀO DE MÀTERIAL MÉDICO

HoSPITAI,AR DESTINÀDoS A ATENDER AS NECESSIDADES DÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

2.0.,rrrsrrErcÀrrrrÀ
2.l.Considerando as necessidades do ORC, têm o presêntê termo a fina.lidade de dêfini-r, técnica
e adêquadâmentê, os plocedimentos necessários para viabifizar a contrataÇão em tê14'
2.2,4s caracterlsticas e especificações do objeto ora licitado sâo:

ÀlrExo r - pREGÃo PRESENCTÀ! N" 00009/2022
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3. O.OBRIGÀÇõES DO CO!ÍTRÀTÀDO

3.l.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigações conce.nentês à legislação fiscal, civil,
tlibutá;ia e trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qual-quer

t1tuIo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da êxecuÇão do objeto contlâtado.
3.2,SubStituir, arcando com aS despesas dêcorlentês, Os mateliais ou selviÇos gue aprêSentarem
alterações, deteriorações, imperfeiçõês ou quaj.squêI irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento dê ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou paganento.
3.3,Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto dâ contratação, salvo mêdiante prévia
ê expressa autorização do Contratante.
3,4.üaoter, durantê a vigência do contrato ou outros instrr.mentos hábeis, em conpatibilldade
com as obrigaÇôês assumidas, todas as condiÇÔês de habilitâÇão e qualificaÇão êxigida§ no

respectivo piocesSO licitatório, apresentando aO Contratantê os documentos nêcêssários, semple
que 5ol ici tado.
j.S.s.itir Nota Eiscal correspondênte à sêde ou filia1 da emplesa que aprêsentou a documentaÇão

na fase de habil itação.
3.6.Executa! todas as obrigaçôês assumidas com observância a mêIhor técnica vigênte, enquadrando-
sêr rlgorosâmente, dentro dos preceitos fegais, nolmas ê espêcificaçôes técnica§
correspondentes .

/I.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DÉ PREçOS

4.1.Havendo proposta ou Iance vencedor com

5 . O .}!ODELO DÀ PROPOSTÀ

5.1.É pârte integrante dêste Têrmo
podêôdo o Iicitante apresêntar a

dê Referêncj.a o modê1o dê proposta de preÇo§ corrêspondênte,
sua ploposta no próprio modelo fornecido, dêsde que seja

valor para o respêctivo item relaciooado acima,

o i,nstmmênto convocatório - Anexo 01,

na

coluna código:
4.1.1,Corfl indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, II. dâ Lei 8.666/93, em tal situaçáo, não sendo possivêt a inediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de dêmonstral a suâ êxequibilidâde,
sendo-lhe facuttado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comproval a viabilidade doa preços,

conforme parâmetros do mesno Art. 48, II, sob penâ de desconsidêraÇão do item'
4.2.Saliê;ta-sê que tais ôcorrências não desclassificam âutomaticamente a proposta, quando for
o ca§o. apenas o item colrespondente.
4.3.Os lances vêrbais sêrão efetuados em unidâde monetária nacional'

dêvidamente preenchido, conforme faculta

neltnta cg,tsrrtle srLVElRÃ NEVES

SECRETÁRIA

VASCONCEl,OS

I



ESÍÀDO DÀ
PRETT ITI'F,À MUIIICÍPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE RETEPÉNCIÀ . PROPOSTÀ

PROPOSTÀ

REF.: PREGÃO PRESENCIÀ! NO OOOO9/2022

oB,]ETo: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÃ PARÀ AQUISIÇÃO DE I,ÍATERIÀL MÉD]CO HOSPITALAI. DESTINÀDOS A ATENDER

AS NECESS]DADES DA SECRETARIÀ MUNICÍPAL DE SÀÚDE DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE:

Prêzados senhorês,

Nos termos da licitaÇão em êpigrafe, apresentamos proposta conformê abaixo:
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110 SCALP N" 21 UNÍ D 1000

111 SCÀLP N". 23 UNID 3000
L12 SCALP N", 25 UNI D 4000
113 SERINGA DESC 5ML C/ ÀG 25X? UNID 12000
114 SERINGA DESC 1OML C/ ÀG 25X? UNTD 16000

115 SERINGÀ DESC 1ML C/ ÀG 13 X 4,5 INSULINÀ UNI D 14000

116 SERINGA DESC 2OI4L C/ AG 25X1 UNÍD 15000

111 SERINGA DESC 3ML C/ AG 25X1 UNJD 10000

118 SONDA DE ÀSPIRÀÇÀO TRÀQUEAL N.10 UN]D 50

119 SONDA DE ÀSPIRAÇÃO TRÂQUEÀL N.12 UNI D 30

724 SONDA DE ÀSPÍRAÇÃO TFÀOUEÀL N.14 UNÍD 20

t2t SONDÀ DE ÀSPIRÀçÀO TRÀQUEÀL N.],6 UNI D 20

122 SONDÀ DE ASPIRÀÇÃO TRÀQUEÀI, N.8 UNID 50

123 SONDA DE FOLEY 2VIÀS N.12 2V]AS UNID

\24 SONDA DE EOLEY 2VIÀS N.14 2 VÍAS UNID 40

123 SONDA DE EOLEY 2VIÀS N.16 2 VIÀS UNID 10

726 DE FOLEY 2VIAS N.].8 2 VIÀS UNlD 100

t2t DE EOLEY 2VIÀS N.2O 2 VIÀS ÚN1D 2AC

128 SONDÀ DE FOLEY 2VIÀS N.22 2 VIÀS UNI D 2AA

r29 SONDA CÀ ],ONGÀ 10 UNÍD 30
30130 ONDA TRICA LONGA 12 UNID

131 ONDA CÀ LONGA 14 UNID 30

132 SONDA NASOGÁSTRICÀ LONGÀ 16 UNID 3C

SONDA NASOGÁSTRICÀ LONGÀ 18 UN]D 30

134 SONDA TR]CÀ LONGÀ 20 UNlD 30

135 SONDÀ TRICÀ LONGÀ 8 UNl D 30

136 SONDÀ URETRÂL N. 04 UNl D 5C

137 SONDÀ URETRÀI, N.06 UN] D 50

138 SONDA URETRAT N. 08 UNID 2AA

139 URETBÂL N. 10

URETRAL N.1
UNlD 1000

140 UNI D 3000

141 SONDA URETRÂL N.14 UNlD 200

742 URETRÀL N.16 ÚN1D 240

143 ONDA URETRÀL N.18 UNI D 200

la4 IRAS REÀGENTES PÀRÂ GLICEMIÀ CX 1500

145 E RO UNÍD 50

746 c/ TlCO DESCÀRT vEL C/100 CX 150

141 VÀSELINÀ LlQU]DÀ lOOO ML LlTRO

133

VÀLOR TOTAL DÀ PRÔPOSTA _ R$

PBAZO - Item 5.0:
PÀGÀMENTO . Item 18.0I
VÀLIDADE DÀ PROPOSTA - Itêm 8.0:

CNPJ

Responsável

/de de

I

I

I

V



ESIÀDO DÀ PAN,AÍBÀ
PRETE IÍt'RÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNEMTE DE LICITÀÇÃO

ÀllExo rr - PRrcÂo PRESENCTÀ! lr' oooo9/2022

MODETOS DE DECLÀRÀÇÓES

REE.: PREGÃO PRESENCIÀL N" OOAA9/2022
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

- DECLARÀCÃO de cumprimento do disposto no Art. 70, Inciso xxxIII, da cr
da Lei L 666/93.

EOLBÀ 01/ 02

Art, 2?, lnciso1 0

3.0 - DECLARAçÃO de submeter-sê a todas as cláusulas e condições do corlespondeotê instrumento
convocat6rio.

o proponente acj.ma qualificado, sob pênas da Lêi e em acatalnentÔ âo disposto no Àrt. lo inciso
xxiIII da ConstituiÇão Federal, Lei 9.854, de 2l de outubro dê 1999, declara não possuir em seu

quadro de pessoal, funclonários menorês de dêzoÍto anos em trabalho notulno, perigoso ou

insalubre a .ru* *arro."s dê dezesseis anos, em qualquêr trabalho; podendo êxistir melrores, a

partir de quatorze anos, na condiÇáo dê aprendiz na forma da legislaçáo vigênte'

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no quê diz respeito a particiPaçâo na

licitação.

conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art' 32, §2o, o proponente aci-na qualifi'cado' declara
não haver, aié a presente dêta, fato impeditivo no quê diz rêspeito à habilitação/participaÇão
na plêsênte licitaÇão, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando cientê da

obrigatoriedade de informar ocorrências posteriorês. Rêssa1ta, ainda, náo estal softendo
p.rruiidud. de dêcLaiaÇão de idoneidade no âÍüito da âdministraçâo Federal, Estadual, Municipal
óu do Distrito EederaL, arcando civil e criminalmênte pela presente afirmaÇão'

o proponente acima qualificado declara ter conhecimêntÔ ê

.e"p"Ctlrro instrumento convocatólio ê submetêr-se as condiÇõês
aceitar todas as cláusulas do
nele êstipuladas.

Locaf e Data.

NOME/ÀSS lNATURÂ/CARGO
Rêpresentante lega1 do proponentê

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ELABORÀDÀS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LÍCITANTE' OUANDO FOR O CASO. N

\)_

\(/z\



EALHA A2/02
REE.: PREGÂO PRESENCIÀL N" OOOO9/2A22
PREFEITURÀ MUNICTPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE :

CNPJ:

4.0

Local e Data.

DECLARAÇÀo de elaboração indêpendente de propôsta.

(identificaCâo completa do representante do licitante) , como representaote devidanente
constituldo de (idêntificaÇão complêta do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no itêm ?,5,1. do Edital do Pregáo Presencial no

oooag/2022, declara, sob as penas da lej-, eÍn especial o ar!L. 299 do código Penal Brasileiro,
que i

a) a proposta apresentada para participar do Prêgão Prêsencial o' 0AAA9/2022 foi elaborada dê

maneira independente pefo licitante. e o contêúdo da proPosta nâo foi, no todo ou em parte.
direta o ind.iletamente, informado, discutido ou recêbido de quâlquer outro pârtj-cipante potencial
ou de fato dô Pregão Prêsência1 ^o aO0O9/2022, por qualquêr meio ou por qualquer pessoa;

b) a intençâo de aprêsêntar a proposta elaborada para participar do Plegão Prêsencial
OOAO|/2022 náo foi informada, discutida ou recebida de quatquer outro par:ticipante PotenciaL
de fato do Plegão Presencial n' 00009,/2022, por qualquer meio ou por qualquêr pessoa;

c) que não tentorl, Por qualguer
outlo participante Potencial ou
ou não da refêrida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou êm parte, dirêta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeEo da refêridô l icitaÇào;

ou

meio ou por quafquer pessoa, influj-r na decisão dê qualquer
de fato do Pxegâo Presencial n" 00009/2022 quanto a parti-cipar

para participar do Pregâo Presencial ^' OOO09/2A22
indiretamêntê, comunicado ou discutido com qualquêr
Pregáo Presencial n" A0009/2A22 antes da adiudicaÇão

e) que o conteúdo da proposta aprêsêntada para palticipaçáo do Pregão Preseocial n" OOOA9/2022

não foi, no todo ou ên partê, direta ou indiretanêntê, discutido ou recêbido de quafquel
integrantê da Prefêitura Municipal dê Mogeiro antes da abeltula oficial das propostas; e

f) que está plenamênte ciente do teor e da extensão dêsta declaraÇão e quê detém plenos poderes
e informaÇóes para fj rmá-Ià '

NOME,/ASSINATÍBA/CARGO
Representante lêgal do proponênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÂO SER EI-\BORADAS EM PAPEL T]MBRADO DO LICITANTE, OUANDO EOR O CASO.

w



ESTÀ.DO DÀ PÀRàIBÀ
PREFEITIJRÀ MUNICÍPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀIIEXO III - PREêÃO PRESENCIA! NO OOOO9/2O22

MODELOS DA DECLAIICÇÂO DE REGULAR]DADE - HAB.ILTTAÇÀO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N. OOOO9,/2022
PREEEÍTURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

NOME,/ÀS S lNATURA/ CÃRGO

Representante lega1 do proponênte '

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLÀRAÇÃO DE REGULARÍDÀDE pâra habilitaÇão plevisto no Art. 4o, lnciso vII, da Lei
7A -520 /02 .

o proponênte acima qualificado, declala, êm conformidade com o disposto no Art' 40. rnciso vII.
da-Le1 10.520/02. que está apto a cumprir plenamênte todos os requisitos de habilitaÇâo exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o celtame acima indj-cado'

OBSERVÀÇÂO:
A DECLARÀÇÃO DEVEBÁ SER EI,ABORADA EM PAPEL TIMBRÀDO DO LÍCITANTE' OUANDO EOR O CASO.

Local ê Data.

$



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITURA MUNICIPÀT DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMANENTE DE LICTTÀÇÀO

ÀNEXO IV - PREGÃO PRESENCIÀ! NO OOOO9/2022

MINUTA DO CONTRATO

PREGÂO PRESENCIÀT NO OOOO9,/2022
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N" PP AAAA9/2022

coNIRàro Nô: ..,./...-cpl

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CET,EBRAM A PREEEITURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ., PARÀ EORNECIMENTO CONEORME DTSCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA EOR}IÀ ABAIXO:

pe_Io prêsente instrumento dê cootrato, de um fado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, nestê ato
representada pêlo Prefeito Antonio José Eerreira, Brasileiro, solteiro, Enpresario, lesidente e

domiciliado na sitio Pintado de cima, 138 - Arêa Rural - Mogeiro - PB, CPF n" 84A.199.644-97,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado

- ..., CNPJ n' . / neste ato rêPresentado
por ....
CP!' n' ..
as partes

rêsidente e domiciliado ôâ ...', ..
. . , . .,, Cartêira de Identidade no . . . ., doravantê simplesmente CONTRÀTÀDO,

contratantês assinar o presente contrato, o qual se reqêrá pelas c1áusulas e
dêcidiram
condiçõês

MATERIAL MÉDICO
DESTE MUNICIPIO.

seguintes:

cúUsTIrÀ PRI]@ÍRÀ - DOS F{JNDÀMENTOS :

Este contrato decorre da licltaÇão modafidadê Pregião PrêsenciaL n' 00009/2022. processada nos
temos da Lei Eederal n. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Eêdera1 no

8,666, de 21 de .Tunho de 1993; Lei Compfemental. nô 723r de 14 de DezeÍüro de 2006; Decleto
Municipal n" 016, dê 10 de Novembro de 2006; e ]êgis1aÇão pertinentê, consideradas as alteraÇões
posteriores das rêferida§ normas.

CLi{USULÀ SEGI'IIDÀ . DO OB.]ETO:
O presente contTato tem POI ObJEtO: CONTRATÀÇÃO DE EMPBESA PARA AQUISIçÀO DE

HoSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDÀDES DA SECRETARIA MÚNTCIPAL DE SAÚDE

O foroecimêôto deverá ser exêcutado rigorosamente de
instrumento, praoposta aprêsentada, especificaÇões
licitaÇão modêlidade Pregão Presencia] ^" 

00AA9/2022
esses que ficam fazêndo partes intêgrantês do presente
será realizado nâ foma Parcelada.

CIÁUSUI.À TERCEIRÀ - DO VnIOR E PREçOS:

o valor total dêste contrato, a base do preÇo proposto, é de R$

acordo com as condiÇões expressas neste
técnicas correspondentês, processo de
e instruÇões do Contratante, documentos
contrato, independêntê de transcriÇâo; e

CIÁUSUI.À QUÀRTA - DO RE,ÀJUSTÀI'ENTO EM SENTIDO ESTRIÍO:
os prêÇos contratados são fixos e iireajustáveis no prazo dê um ano'
oentro do prazo de vigênciê do contrato ê mediantê solicitaÇão do Contratado, os preços poderão

sofrer iealustê após o interrêgno de um anÔ, na mesma proporção da variaçáo verificada no IPCA-

IBGE acumuiado, tomando-sê por base o mês dê aprêsentaÇão da rêspectiva proposta, exclusivamênte
para as obrigaÇôes iniciadas e concluldas após a ocorrêncla da anualidade'
Nosre.justessrrbsequêntesaoprimêiro,olnterregnomínimodeumanosêrácontadoapartirdos
e[e-tos ÍinênceLros oo Lr]Eimo Lea'iusl-ê.
No ca§o de atraso ou não divulgaÇão do índicê de rêajustamento, o contratante pagará ao contratado
a importância câlculada pela últina variaÇão conhêcida, liquidando a diferênça corlêspondente
tao iogo seja divufgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresêntar mêmória dê

cáIcr-rlá refàrentê ao reajustamento dê preços do vaLor remaoescente, sempre que êste ocorrer.
NasafêriÇõesfinais,oindiceutilizadoparareajustesêrá,obligatoriamente,odefinitivo.
Caso o indice estabêlêcido para reajustamento venha a ser êxtinto ou de quafquer forma não possâ

mais sêr utj.fizado, será adotado, em substituiÇâo, o que viêr a ser determinado pela legislaÇãÔ
entáo em vigor.
Na ausência de previsão fegal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

oficial, para realustanênto ào preÇo do valor remanescentê, por meio de termo adltivo'
O reajuste podêrá sêr realizado por apostilamênto'

lce



cúusq,À euÍNTÀ - DÀ DorÀÇÃo:
Às dêspesas corrêrão por conta da seguinte dotaçáo, constante do orÇamento vj'gente:
Recursos Próprios do Município de Moqeiro: LEI MUNICIPÀL 358/2027 02,040-SEC. MUNICIPÀL DE SAUDE

/ EMS 0204A.70.122.AAA4.292A - MANUTENÇÀO DÀS ATIVIDADES DÀ SECRETATIA DE SAÚDE

02040.10.301.1012-2A14 - MANUT DAS ÀTIV ATENCAO BÀSTCA A SAUDE - PÀB ErXO 02040.10.301.1012.2035
_ I4ÀNUT. DAS ÀTIVID. DA ESTRÀTEGÍA SAUDE DA FAMILIÀ 02040.10.302.1013.2031 _ MÀNUT. ÀTIV.HOSP.E
MÀTERN. MARIÀ IIERMTNIA S]TVEIRÀ 02040.10.302.1073,2943 ' MÀNUTENÇÃO DAS ATIV]DÀDES DO CEO

02040.10.302.1013.2945 - MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DO SAMU 02040.10.302.1013.2946 - TETO MUNIC

MEDIÀ E ÀLTA COMP.ÀMB }iOSP _ MÀC 02040.10.305.1015.204! - MÀNUT. ÀTIV DA VIG ÉPIDEMIOLÓGIA E

ÀMBIENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIÀI DE CONSUMO

CLÁUSTILÀ SEXIÀ - DO PàGÀ},ENTO:
O paqamento será efetuado mediante processo rêgular
adotados pêIo Contratantê, da seguinte manêira: Pâra
do período de adimplemento.

e em observância às normas e procedirnentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

cr,ÁrrsuÍ.À orrÀvÀ - DÀs oBRtGÀÇõEs Do coNrRÀTÀNTE:
a - Bfetuar o pagamento rel-ativo ao fornecimento efetivamente rêalizado, de acordo com as

respêctivas cláusulas do plesênte contrâto;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necêssários para o fiel folnecimênto contlatado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer: irregularidade encontrada quanto à qual-idade de produto
fornecido, exercêído a mais ampla ê completa fiscâlizaÇão, o que não êxime o Contratado de suas

rêsponsabilidades contratuais e fêgais;
d - Designar representantes com atiibuiÇões dê Gestor e Eiscal deste contrato, nos têfinos da

norma vi;ente, espêcialmentê para acompanhar e fiscalizar a sua êxêcuçáo. rêspectivamente,
pêrmitidt a contratação dê tercêiros para assistência e subsídio de informaÇôes pêrtioentês a

essas atr.ibuj.çÕes,

C'JíUSI,I,À NONÀ - DÀS OBRTGAçõES DO CON'TRÀTÀDO:

a - Exêcutar devidamente o fornecimênto descrito na Cfáusula corxespondente do plesênte contlato,
dentro dos melhôrês parâmêtxos de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Rãsponsabilizar-se por todos os ônus e obriqaÇões concernentes à legistaÇáo fiscal, civil,
trlbutária ê trabalhj-sta, bên como por todas âs despêsas e compromissos assumidos, a qualquer

titu]o,peranteseusfornecedoresouterceirosemrazãodaexecuçâodoobjetocontratado;
c _ Mant;r preposto capacitado e idôneo, aceito pêLo contratante, quando da execuÇáo do contlato,
quê o representê integlâImente em todos os sêus atos.'
á _ permiti! e facilitai a fiscalj,zaÇão do contratante devendo pre§tar os informes e

êsclarecimentos solicitados ;
e - sêrá responsáve1 pelos danos causados diIêtamentê ao contratantê ou â terceiros, dêcorrentes
de sua culpá ou dofo na execuÇão do cootrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabllidade
a fiscalizaÇâo ou o acompanhamento pelo órgão intêressado;
f - llão ceder. transferir ou subcontratar, no todo ou em palte, o objeto deste iostrumento' sem

o conhecimento e a dêvida autorizaÇão expressa do Contratantei
g-Manter,duranteavigênciadocontrato,emcompatibilidadecomasobrigaÇõesassumidas,
Éodas as condiçôês de habilitaÇão ê quâlificação êxiqida§ no rêspectivo processô licitatório,
apresentando ao Contratante os docr.rmentos necessários, semple que §olicitâdo'

cufu,sl,I.À sÉBI},À - DO PRÀZO E DÀ VTGÊNCIÀ:
o prazo máximo de entrega do obiêto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 57, § 1", da Le! 8.666/93,
da emissão do Pêdido de comPra:
a - Entxega: Imediata '
A vigência do presente contrato será determinadal até
considerada da data de sua assinatura.

CIÁuSUI,A DÉCI},À PRIMEIRA DO RECEBIMENTO:

que admite prorrogação nês condições ê

está abaixo lndicado e será considerado

o final do exercicio financêiro de 2422,

cuiusuÍ.À DÉcnrA - DA ÀLTERÀçÂo E REscrsÃo:
Bste contrâto poderá sê! alierado com a devida justificativa, unilateralmênte pe1ô Contratante
ouporacordoentreaspartes,noscasosprevistosnoArt.65eserárescindldo,dêp1êno
airáito, conforne o disposto Dos Arts. '7'7, '18 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
oContratadoficâobrigadoaacêitar,nasmesmâscondiçóescontratuais,osacréscimosou
suprêssõesquesefizêremrru".o*pt."ratéorespectivolimitefixadonoArt'65'SlodaLej-
a.666/93. Nenhum acréscimo ou supr;ssão poderá êxcedêr o timite estabefêcido, salvo as supressões

resultantes de acordo celebrado entrê os contratantes'

Exêcutado o Plesente cont
os procedlmêotos ê prazos p
caso, às disposições dos Art

rato e observadas as condiçõês de adimPlemênto dâs obrlgaÇões pac
ara recebêr o seu objeto pelo Contratante obedecerâo, con

s. 73 a 76, da Lei 8.666193'
o

CT.ÁUSuI.À DÉCD{À SEGUNDÀ - DÀ,a PENÀUDÀDES:
Arecusainjustaemdeixardêcumprirasobrigaçõesassumidasêprêceitoslêgais'suieita
õorritua.ao, garantida a prévia defesa, às seguintês penalidades previstas nos Arts- 86 ê 87

Lei 8.666/93: a - âdvertência; b - mul-ta de mora de O'58 (zero vlrgula cinco por ceúto) apfi
sobre o vafor do contrato por dia de atraso na entrega' no ioicio ou na execuçâo do objêto

cÀntratado; c - multa dê 10* (dêz por cento) sobrê o valor contratado pelâ inêxecuÇão tota

tá o
,da
cada
ota

1ou

r!



parcial do contrato; d - §imultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundêmêntadas na

LeL 8.666/93 e na Lei 1-0.520/02.
Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for rêcolhido no prazo dê 15 dias após a comunicação

ao contratado, se!á automaticamente descontado da primeira palcela do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrêscido dê juros moratórios de 1E (um por centÔ) ao mês, ou,

quando for o caso, cobrado judicialmentê.

cuiusu,À DÉcrrÁÀ TERCETRÀ - DÀ COUPENSÀqJ{O FrNÀNCETRÀ:
Nos casos de êventuais at!asos de pagameoto nos termos deste instr\rmênto, e dêsde que o contratado
não tenha concorrido de alguma forma parâ o atlaso, sêIá admitida a compeosaÇão financêiIa,
dêvj-da dêsde a dâta limite fixada para o pagamênto até a data correspondente ao êfetivo pâgamento

da parcel-a. os encargos moratórios devidos em Iazão do atlaso no pagamento sêrão calculados com

utiiizaÇáodaseguintefórmulâ:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias enire a datà prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP : valor da parcela a

ser paga; e t: índice de compensaÇáo financeiia, assim apurado: I = (Tx + 100) + 365' sendo Tx

= percàntual do IpcA-lBGE aclmulado nos últimos doze meses ou, na §ua fa1ta, um novo índice
adàtado pelo Governo Eedêral quê o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para

a compensaçào financeira venht a ser êxtinto ou dê quafquer forma não possa mâis ser utj'Lizâdo'
será adotaáo, em sub§tituição, o quê viel â sel dêterminado pêla legislaÇâo entãÔ êm vigor'

cúusl,IÀ DÉcrríÀ, QUÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as quêstões decorrentes deste
Itabaiana.

contrato, as partes ê1egem o Eoro da Comarca dê

E, por estalem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vi'as/ o qual
assinado pefas partes e por duas testemunhas.

de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÂTADO

Mogej-ro - PB,

PELO CONTRÃTANTE

de

u.


