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ESTÀDO DÀ
PREEEITUN,À MUNÍCIPÀI DE MOGEIRO

coMÍssÀo PERMÀNENÍE oe LrcrraçÂo

TERrro DE arm:aÇÂo DE PRocEsso LrcrrÀTóRro
PROCESSO ÀDMINISÍRATIVO NO DV OOOO3,/2022

Objetor CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÂ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARÀ ATENDER AS DEMÀNÂS DE EXAMES

r,aeoRÀronrars DÀ SECRETÀRrA DE SAÚDE DESTE MUNrcrPÍo.

I . BECEBIMENTO
Nesta data recebemos a documentação inelente à exêcuÇão do objeto acina j-ndicado, coÍrposta pelos

seguintes elementos: solicitação para leâlizar procedimento de Dispensa de LicitaÇão, nos têrmos

do Art. 24, inciso ÍI, aa r,ei Fedeial n" g.666,/g3 e suas alteraÇões posterj-oles. con iustificativa
para a necêssidade cla contrataÇão, pesquisa de preÇos corlespondente' a autolizaÇão devida e

àeclaraçâo de êxistir a lesPectiva disponibilidadê orçamentária '

II - PROTOCOLO
obsêIvadoodispostonatêgisIaÇáopertinente,bemcomooselêmentosqueinstruêmosautos,em
esp..ial a jusiificativa para a nácessidade da demanda requerida e princlpalnêntê a devida

ãrioriruçao 
-para a formalizaÇâo da rêferida contratâção direta poi Dispensa de LicitaÇào' nos

termos do PiÉt. 24, ineiso If, da Lêi Fêderal n' 8'666/93 e suas alteraÇões posteliores' esta

Comissáo protocolou o processo ern tela:
Disp€naâ ^o 

DVOO}O3/2O22 - 2L/03/2022.

ÍII - EIÃMEIITOS DO PROCESSO

Àpósdevidamenteautuado,protocoladoenu'merado,aosautosdoPrêsentêprocesso'oqualestá
instruidocomaautorizaçáorespectiva,aindicaÇãosucintadeseuobjêto,bemcomodorecurso
apropriado para real-izar a referida despesa, nos telmos do AÍt' 38 da Lêi FedêrâI n" 8'666/93

alterada; seráo juntados oportunamente as con§idexações da Cornissão Julqadora' a competente

exposiÇão dê motivos e sei's elementos constitutivos' inclusive a correspoodênte minuta do

contrato, que posteriormente deverão ser §ubmetidos à apreciaÇáo da Autorldade Superior bêm corÀo

da Àssêssoria Jurldica.

Prezados Senhorês,

Encaminhâmos os elenêntos do processo ora autuado parâ a devida j.ostruÇão, dêvendo ser iuntada

a compêtênte exposição de motivos elabolada por êsta Sec' dê Saúdê' a qual iDdicará'

necês sarianênte, dentre oufras informaçõês, a razão da e§coIha do fornecedor ou êxecutante ê a

justificativa do preÇo, .o. ã-ãoir:t"pot'áente minuta do contrato' Em sêguida' os autos devidamênte

instruldos, devêrão ser subrnetidos^ à apreciaÇão da Àutoridade Superior pa!a ratificaÇão e

pubticaÇão na it(prensa ofiÇia1, conformê as disposiÇÕes do Art' 26' da lei Federal n' 8'666/93

e sr.ras alteraçôes post.riores, ê do Art' 61, Parágrafo único' do mêsmo diplÔma 1êgal:

rV - PROCED IMEIIIO
Remeta-§e a Sec. de saúde.

. ElemeDtos do plocesso ora autuado.

. ConsideraÇões da CoÍiissáo .lulgadora

Mogel ro 21 dê Março de 2422.

SON ARAú,loET,AVIANO
Pres iden

C

da Comissâo



MINUTA DO CONTRATO

DTSPENSÀ N" DV00003/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NÓ

CoNT&LEO No: ..../...-cPL

ESTÀDO DÀ
PRXTTITUF,À MI'NICIPÀ'. DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

DV A0003/2022

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRAI'! À PREEEITURA

MOGEIRO E ., PARÀ EXECUçÂO DE SERVIÇO CONFORME

NBSTE ]NSTRUMENTO NA EORI4À ABÀTXO:

Pe Io
Prêsi
repre
donic
Carte

presente instrr.mento de contrato, de r]m tado Prefeitura Municipal de

iente Joâo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB' CNPJ n" 08'866'501'/000
sentada pelo Prefeito l\ntoni-o José Eerreita, Brasilêiro' Solteiro' Empresa

iri.ao ,,ã sitio Pintado de cima. 138 - Area Ruiar - Mogeiro - PB' cPE n"

ira ae fdentidade n' 3360118 SSPPA. doravante simplesmente CONTRÀTÀNTE'

"" CNPJ no """"" neste

Carteira de IdeDtidade
contratântes assinal o Prêsente

no . . . ., doravante simplesmentê CONTRÀTADO,

contratô, o qual se regerá pelas cláusulas ê
decidi ram
condiÇões

dê Licitação n' DVOOO03/2022, procêssada nos termos 
-da 

Lei
-iggf, r.i complêmenta! n" 123, de 14 de DezeÍÚbro de 2006; e

as alteraÇões posteriores das referidas noÚoas '

MUNICIPAL DE

D] SCR]MlNADO

Mogeiro - Av.
1-6-7, neste ato
rio, residente e
840.199.644-91,

e do outro lado
ato representado

PARÂ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

SAÚDE DESTE MUNICI PIO.

rêsidênte e domici-Liado napor
CPE
as partes
seguintes:

CLÁUSuIÀ PRIMEIRÀ - DOS F1'IIDÀ}{EIITOS

Estê cootrato decolre da DisPensa
Eederal no 8.666, dê 21 de Junho de

LegislaÇão pertinente, cons ide radas

cúíusurÂ SEGUNDÀ - DO OB,lErO:
o presente contlato tem por objeto: coNTRATAÇÂo DE EMPRESA

ÀT;NDER AS DEMÀNAS DE ExAMEs lÀBoRÃToRrArs DA SECRETARTA DE

o serviço deverá ser executado rigotosamente de acordo com as condiÇões exprêssas nestê

instrumento, proPosta up.."."iuàu, es-pecificações técnicas colrêspondentes ' procêsso de Dispensa

dê LicitaÇáo o" DVAOOO3/2A22 e instiuções do Contratantê' docrmêntos esses que ficam fazendo

partes intêgrântes do p..stt'tt contrato' indêpendente de transcriÇáo; e sob o reqime de

àmpreitada Por PreÇo unitário '

CT.ÁUgUtÀ TERCEÍRÀ - DO LOR E PREÇOS:

o valor total deste contrato, a base do preÇo ploposto' é de R$ "' ("')'

cLÁusuÍ.A QUÀRÍÀ - DO REÀJIrsTÀlrENto EM SENTTDO ESTRTAO:

õ" p.ãi"" -.""ttatados são fixos e irreajustávej-s no prazo dê um ano'

Dêntro do prazo dê riqOncia àã contrato-ê mediante solicitaÇão do contratado' os pleços podê!ão

§ofrer rêajuste após o interregno de um ano, nâ mesma proporÇão dâ wariaÇão vêrificadâ no ÍPcA-

ÍBGE acumulado, tomando-se for base o nê5 de apresentaçáo da assinatura dÔ contrato'

exclusivamente pu.u u" obti-guç'ou" i"i<:iuau" e conclulàas aPós a ocorrência da anualidade'

Nos reaiustes subsequêntes áo'primeiro, o interregno rnínimó de um ano será contado a partir dos

efeitos financelros do úItimo leajuste'
No caso de atraso ou nao ait''iqaÇãã do indj-ce de rêajustamento' Ô Contratante pagará êo Contratado

a importância calculada p"iu'oiai^u varlaÇào conhecida, liquidando a difelenÇa corrêspondente

tão tôgo sêjâ divulgado. i"a:.ã" definitivá' Fica o contrataào obriqado a apresêntar memória de

cá1culo referente ao rêalustamento de prêÇos do valor rêmanêscenter sempre que êste ocorrer'

Nas aíeriçóes finais, o rnoiàe utitlraào iara reajuste sêrá, obrlgatoriamentê, o dêfinitivo'

caso o indice estabelêcído p-u.u ,.ujr"tu^ánto venha â ser extinto ou de qualquer forma nâo possa

mais ser utirizado, será adotado, á substituição, o que vier a sêr dêteminado pela regislaÇâo

entáo em vigor.
Na ausência de previsão l"êga1 quanto ao Índice substituto' as partês êl-egêrão novo indice

oficial, para reaiustame"to áo piuço dÔ valor rêmanêscênte' por meio de telmo aditivo'

ô reajuste poderá ser realizado po! apostilanento'

CIÁUSU,À QUÍNTÀ - DÀ DOTàÇÃO:

As despesas corrêrão por conta da seguinte dotaÇão' constaote do orÇâmento vigente:

Rêcursos Próprios ao r4,.,,,i.rplo de l'log-eiro: LEI MÚNIC1PÀL 358/2021 02'040-sEC MUNtcrPÀL DE

,/ FMs ozo4o.to.t22.oooqliizi- - - MaNursNÇÂo DAS ArÍyTDADES DA SBqRETÀRrA DE DA



02040.10.301.1012.2035 - MÂNUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA

02040.10.302.1013.2031 . MANUT. ATIV.HOSP.E MÀTERN ' MÀRIÀ

A2O4O .10 .302.1013 .2946 - TETO MUNÍC MEDIÀ E ÀLTA COMP.AMB HOSP - MÀC

SERV,DE TERC. PESSOA JURÍDÍCÀ

SAUDE DA EÀMILIA
HERMINIÀ S TLVEIRÀ

3.3. 90.39.00. 00 ouTRos

cúÁusulÀ sExrÀ - Do FAGÀl'rElÍTO:
o pagamento sêrá efetuado nediantê procêsso rêgular
adotados pê1o Contratantê, da sêguinte mâneira: Para
do perlodo de adimPlemento.

ct ÁrrsuÍ.À gÉrD{À - Dog P&Azos E DÀ vrcÊNcrÀ:
ó" piu""" máximos de inlcio de etapas dê execuÇão e de conclusão do objeto
admitem prorrogaÇão nas condições e hipótêsês prêvistas no Art' 57' § 1" da

abaixo i;dicados e seráo considerados da assinatura do contrato:
a - Inlcio: Imediato;
b - Conclusão: 9 (nove) meses.
A vigência do presentê contrato será determinada: até o final do exe!Çicj'o
con§íderada aJ aata dê sua assinatura; podêndo ser proxrogada nos telmos

8.666/93.

cúustÍIÀ orràvÀ - DÀs oBRÍGÀÇôEs Do coNrRÀrÀNTE:

u_----Bt.ar.. o pêgamento ..faii.ro a exêcuÇão dô serviço êfetivamente realizado, de acordo com as

respectivês cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários pa!a a fiel ê><ecuÇão do sêrviÇo

cont ratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquei irlegularidade encontrada quanto à qualidade do

ã.rriià, àxercendo u *uis ..piu e cornpteta fi§caLizaÇão' o que não exime o contratado de suas

responsabilidadês contratuais e Lêgais;
d - Designar representantes com airibuiÇões de Gêstor ê !'iscâl deste contlato' nos termos da

norma vigênte, .sp.ciarte,,-t. fuà u"o^punnut ê -fiscalizar a sua exêcuÇão' respectivamentê '
pemitida a contrataÇâo o" 1".i"1.o" paia assistência e subsldj-o de informaçóes pertinentes a

essas atribuiçÕês.

e em obsêrvância às normas ê procedimêntÔs
ocolrer no pr:azo dê trinta diâs, contados

ora
Lei

contratado, que
L 666/93, estào

fj-oanceiro de 2022,
do Art. 57, da Lei

CLÁUSU,À NONÀ . DÀS OBRIGÀçõES DO COIÍTRÀTÀDO I

a - Executar devidamênte o-"ãt"iço descrito na cláusula correspondente do prêsênte contrato'

dentro dos mefhores pu,a*et'ãs de qualidade estabelecidos para o ramo de atlividade relacionada

ao objeto contratual, com obsêrvância aos prazos estipulados;
b _ Responsabilizar-se por todos os ônus á obrigações concêroentes à tegislação fiscal, civi1,

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

tltulo, perante seus fornecJores ou terceiros em razão da execuÇao do objeto contlatado;

c - Manter prêposto capacitado e idônêo, aceito pêLo Contratante' quando dâ execuÇãÔ do contrato'

que o rêpresente inEegralnênle em todos os seus aLos;
d - pêrnitir e facilltar a fiscafizaÇão do contratante devendo prêstar Ôs infolmes e

esclarecimentos soIi'citados ;

e _ se!á respon§áve1 petos iunos causados diletamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes

desuaculpaoudo-LonaexecuÇãodocontrato'nãoexcluindooureduzindoêssaresponsabilidadê
a fiscâfizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Nâo cêder, transferir ou subcootratar, no todo ou em palte, o objeto deste instrr'mento' sen

o conhecimento e a devida autorizaÇão exp!êssa do Contratânte;
q - Manter, durante a vigência do contrato' en conpatibilidade com as obiigaÇões assumida§'

i.o."'ã"-.""ariã." a" ."griá.iãaae e quariricação exigidas no respectlvo processo de contrataÇão

direta, aprêsentando ao contratantê os documêntos nêcêssátios, sêmpre quê solicitado'

ctáüsu,À DÉc:lrÀ - DÀ ârÍERÀÇão E RsscrsÃo:
Este contrato poderá ser uii.ruão com a devida justificativa, uni-lateralmente pê10 contratante

ou por acordo êntle as partes, nos casos prêvistos no Art' 65 e será rescindido' de pleno

áitàito, conforme o disposto nos Àrts' '71t '.,8 e ?9' todÔs da Lei 8'666/93'
oContratadoficaobrigadoaaceitar,nasmesmascondiÇõescontratuais'osacréscimosou
supressões que se fizelem,,o" ""tt'iço", 

até o rêspectivo linite fixado no Àrt' 65' § 1' da Lei

8.666/93, Nenhum acréscimo à" "'p'u""ao 
poderá exceder o linite estabelecido' salvo as suplessões

resultantes de acordo cêlebrado entre os contratantes'

C!ÁUSuI,À DÉCN,À PRD,EIRÀ - DO RECEB:MENTO:

Executadoopresente.o.,..u.eobservadasascondiÇôesdeadimplementodasobligaÇõespactuadas,
os procedimentos e prazos ;;;t-;;*b"t 9 :tY :b]::9 pêlo contratante obêdecerão' conformê o

à""à, a" dispo§iÇôes dos Àrts' '73 à'76, da Lêi 8'666/93'

CIÁUSULÀ DÉCTMÀ SEGT,NDÀ DÀS PENÀIIDÀDES:

À rêcusâ injusta êm dêixar dê cump

Contratado, garantida a préviâ dêfe
Lêi 8.666/93: a advertência; b mu

sobre o valor do cootrato Por
contratado; c multa de Lot
parcial do côotrato; d
contratar com a Àdmini st raçáo.

rir as obrigaçôes assumidas e P

sa, às sêguintes Penalidade§ Pr
Ita de mora de 0,5* (zêro vÍrgu

receitos fegais, sujeitará Ô

êvlstas nos Àrts. 86 ê 87 da
la cinco por cento) âPlicada
u na execuÇáo do objeto ora
do pêIa inexecuÇãô total oudia de atraso na êntrêga, no inicio o

(dez por ceoto) sobre o valor contlata
suspênsão têmpoaária de participar êm

por praza de alê 02 (dois) anosi e

cón a ndministraÇão Púbtica enqu

licitaÇão e imPedirôen
declaraçâo de inld

de

OS
para f .icitar ou contratar anto perdurarêm os

r'-



detêrminantês da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitação perantê a própria autoridade
quê aplicou a penalidade; f - s imultaneamente, quâlquer das pênalidadês cabívej-s fundamentadas
na Lei 8.666l93.
Se o val"o! da multa ou indêDizâÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao contratado, §êrá automaticamente dêscontado da primeira parcela do pagamênto a quê o

contratado viêr a fazer jus, aciescido de juros moratórios de 1g (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicÍaLmente.

cúusuLÀ DÉcrr'íA TERCETRÀ - DA co!'íPENgÀÇÃo FrltANcErRÀ:
Nos casos dê eventuâis atrasos de pagalnento nos termos deste instnnnento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma fofiia para o atraso, será admitida a compensaçào financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcela, Os êncargos moratórios devidos em razáo do atraso no pagalnento serão câ1cu1ados com

utilizaÇàodaseguintefóxmu.Ia:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data prevista para ô paganênto e a do êfetivo pagamento; vP = valol da parcefa a

ser paga; e I : indice de coÍnpensaÇão financeira, assin apurado: I = (TX + 100) -: 365, sendo TX

= percàntua1 do IPCA-IBGE acumulado nos últimos dozê meses ou, na sua falla, rrm nÔvo lndice
ad;tado pelo Governo Eêdela1 que o substitua. Na hipôtesê do r:efêrj-do índice estabêlecido para

a compen;açâo financeira vênha a sêr extinto ou de quafquer forma não possa mais sêr utifizado,
será;dotado, em substituiÇão. o que vier a ser detelminado pela legislaÇão então em vigor.

CIJíUSUI.A DÉCIMA QUÀRÍÀ - DO FORO:

Para dirimir as questões decorreotes deste
Itabâ1ana.

TESTEMUNHÀS

contrato, as paltes elegem o Foro da Comarca dê

o quâI vaiE, poa estarem dê pleno acordo, foi Iàvrado o prêsentê contlato êm 02(duas) vias'
âssinado pelas partes e por duas têstêmunhas'

Mogêiro - PB,

PELO CONTRATANTE

de de

PELO CONTRÀTADO

!Ê



DTsPENSA DE LrCrrAÇÃO N' DVo0003/2022

1.0 - OBJETO
CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA PA3.À

LABORÀTORIAIS DA SECRETATIA DE

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBà
PREEEITI'R,À MUNICIPÀ'. DE MOGEIRO

coMrssÃo PERMÀNENTE DE LrCrrÀÇÃO

LOCAÇÁO DE

SAÚDE DESTE
EQUIPAMENTOS PÀRÀ ATENDER AS DEMÀNÀS DE EXÀMES

MUNICIPIO.

- após considerar os aspectos e a singularidade da presente
contidas na leglslaçâo vigênte, entêndeu ser dispensávê1 â

2.0 - JUSTIFICÀTIVà
À unidade demandante
contrataÇão, bem como

sec. dê saúde
as di sposiÇôes

3.0 - rONDÀltlENlo I,EGAI
conformê o entendimento ê as informaÇôês apresentadas pê1a rêferida unidadê
contrâtação em tela será acobertada pot DisPensa de LicitaÇão - dispensa por valor
do Ai:t. 24, inciso II, da Lei federal n" 8.666/93 e suas alteraÇões posteriores:

"Art. 24. É dispensável" a )lcitaÇão:"

t'rÍ - para outros serviÇos e conpras de vafor de até 10+ (dez por cento)

dêmandantê, a
-, nos termos

c4505
do linite previsto na
previstos nesta Lei,afinea a, do inciso II do artigo anterior, e pata aliêndÇões. nos

desdê que não se refiran a parcefas de um mesmo serviÇo, conpra ou
possá sêr reàfizada de uma só vez."

{.0 - rNstRUÇÀo Do PROCESSO

Devêrá ser obsêrvado o disposto no Art. 26, êspecialmêntê os

único, bem como no Art. 61, todos do referido diplona legal'
salvo mêlhor juizo à considêraçào superior'

afienação de Ínajar v,fto qúe

incisos 1I e Í1I do sêu Parágrafo
É o que recomenda esta comissâo,

Mogêi ro

ELAVIÀNO SON ARAÚJO

23 de Março de 2422,

SILVA MELO

BENTO S ILVA

LUl S

SILVANA G

I

I


