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ESTADO  DA  PARAIBA
PREFEITURA  MtJNICIPAL  DE   SERRARIA
Coulssfo  PERMENENTE  DE  LICITAqio

EDITAL  -  Licitaqao
PROCESSO  ADlffNISTRATIV0  N°   210514PP00014
LlclTngfo  NO.   Oooi4/2021
MODAljlDADE:    PREGAO   PRESENCIAL
TIPO:    MENOR   PREGO

6rgao  Realizador  do  Certame:
PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SERRARIA
PRAGA   ANT6NIO   BENTO,    93    -CENTRO   -SERRARIA   -PB.
CEP:    58395-000   -Tel.:     (083)    3275-1040.

0  6rgao  Realizador  do  Certame   acima  qualificado,   inscrito  no  CNPJ  08.790.172/0001-18,   doravante
denominado   silrplesrnente  ORC,   torna  pdblico  para   conhecimento   de   quantos   possam   interessar   que
fara  realizar  atraves   do  Pregoeiro  oficial   assessorado  por   sua  Equipe  de  Apoio,   as   10:30   horas
do  dia  01  de  Junho  de  2021  no  enderec:o  acima  indicado,   licitaGao  na  modalidade  Pregao  Presencial
n°   00014,'2021,   tipo  menor  preGc>,   e   sob   o   regime   de   empreitada  por  prec:o   global,.   tudo   de   acordo
com   este    instrumento    e    em   observancia    a    Lei    Federal    n°    10.520,     de    17    de    Julho    de    2002    e
subsidiariamente   a  Lei   Federal   n°   8.666,   de   21   de   Junho   de   1993;   Lei   Complementar   n°   123,   de   14
de  Dezembro  de  2006;   Decreto  Municipal  n°   002,   de   02  de  Janeiro  de  2009;   e  legislaGao  pertinente,
consideradas     as     alteraG6es     posteriores     das     referidas     normas;     conforme     os     crit6rios     e
procedimentos   a   seguir   definidos,    objetivando   obter   a   melhor   proposta   para:    ContrataGao   de
Empresa   Especializada   para   Prestagao   de   Servic:os   na   ImplantaGao   do   Prontuario   Eletr6nico   do
Cidadao   ~   PEC/E-SUS   com   treinamento   e   suporte   tecnico   para   todos    os    setores   da   Secretaria
Municipal  de   Sailde   de   Serraria-PB.

1. 0 .DO  OBJETO
1.1.Constitui   objeto  da  presente   licitaGao:   ContrataGao  de  Empresa  Especializada  para  Prestac:ao
de   ServiGos   na   Implantac:ao   do   Prontuario   Eletr6nico   do   Cidadao   -   PEC/E-SUS   com   treinamento   e
suporte   t6cnico  para  todos   os   setores   da  Secret.aria  Municipal   de   Satide  de   Serraria-PB.
1.2.As     especificaG6es     do     objeto     ora     licitado,      encontram-se     devidameri.te     detalhadas     no
correspondente   Termo  de  Referencia   -Anexo   I   deste   Instrumento.
1.3.A  contratagao  acima  descrita,   que  sera  processada  nos  termos  deste  instrumento  convocat6rio,
especificaG6es    t6cnicas    e    informaG6es    complementares    que    o    acompanham,    quando    for    o    caso,
justifica-se:   Pela  necessidade  da  devida  efetivaGao  de  servigo  para  suprir  demanda  especifica  -
Contrata?ao   de   Empresa   Especializada   para   PrestaGao   de   ServiGos   na   ImplantaGao   do   Prontuario
Eletr6nico   do   Cidadao   -   PEC/E-SUS   com   treinamento   e   suporte   tecnico   para   todos   os   setores   da
Secretaria  Municipal   de   Satide  de  Serraria-PB  -,   considerada  oportuna  e   imprescindivel,   ben  cc)mo
relevante   medida   de   interesse   ptiblico;   e   ainda,    pela   necessidade   de   desenvolvimento   de   ag6es
continuadas   para   a   promoGao   de   atividades   pertinentes,   visando   a   maximizaGao   dos   recursos   em
relagao   aos   objetivos   programados,   observadas   as   diretrizes   e  metas   definidas   nas   ferramentas
de  planejamento  aprovadas.
1.4.Salienta~se   que   na   referida   contrataGao,    nao   sera   concedido   o   tratamento   diferenciado   e
simplificado   para   as   Microempresas    e   Empresas    de   Pequeno   Porte,    mos    termos    das   disposi?6es
contidas   nos   Arts.    47   e   48,   da   Lei   Complementar   n°   123/2006,   por   estarem  presentes,    isolada   ou
simultaneamente,    as   situaG6es   previstas   nos   incisos   11   e   Ill,    do   Art.    49,    do   mesmo   diploma
legal.   Fica,   no  entanto,   assegurado  a  ME  e  EPP  o  tratamento  diferenciado  e  simplificado  previsto
nos   demais   Artigos   do   Capitulo  V,    SeGao   I,   da   Lei   n°.123/06.

2.O.DO  LOcal.  E  DATA  E  DA  IMpuGNAgao  DO  EDlml.
2.1.Os   envelopes   contendo   a   documentac:ao   relativa   a   proposta   de   preGos   e   a   habilita¢ao   para
execuGao   do   objeto   desta   licitac:ao,    deverao   ser   entregues   ao   Pregoeiro   ate   as   10:30   horas   do
dia    01   de    Junho   de   2021,    no   endereGo   constante   do   preambulo   deste   instrumento.    Neste   mesmo
local,   data  e  horario  sera  realizada  a  sessao  pdblica  para  abertura  dos  referidos  envelopes.
2.2.InformaG6es   ou   esclarecimentos   sobre   esta   licitaGao,    serao   prestados   nos   horarios   normais
de   expediente:   das   08:00   as   12:00   horas.
2.3.Qualquer  pessoa  -cidadao  ou  licitante  -podera   solicitar  esclarecimentos,   providencias   ou
impugnar  o  ato  convocat6rio  deste  certame,   se  manifestada  por  escrito  e  dirigida  ao   Pregoeiro,
ate  02   (dois)   dias  dteis  antes  da  data  fixada  para  recebimento  das  propostas.
2.4.Cabers    ao    Pregoeiro,     auxiliado    pelos    setores    responsaveis    pela    elaborac:ao    deste    ato
convocat6rio   e   seus   anexos,   decidir   sobre   a  petiGao  no  prazo   de   ate   24    (vinte   e   quatro)   horas,
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2.5.1.Protocolizando   o  original,   mos   horarios   de   expediente   acima   indicados,   exclusivamente   no
seguinte   endere€o:   Prat:a  Ant6nio  Bento,   93   -Centro  -Serraria   -PB.

3.O.DOs   ELEMENTOs   PARA  LlclTngao
3.1.Aos  participantes,   serao  fornecidos  os   seguintes  elementos:
3.1.1.ANEXO   I    -TERMO   DE   REFER£NCIA   -ESPECIFICAG6ES;
3.1.2.ANEXO   11    -MODEI-OS   DE   DECLARAG6ES;
3.1.3.ANEXO   Ill   -MODELO   DE   DECLARAGAO   DE   REGULARIDADE   -HABILITACAO;
3.1.4.ANEXO   IV   -MINUTA   DO   CONTRATO.
3.2.A  obtenGao  do  Edital  podera  ser  feita  da  seguinte   forma:
3.2.1.Junto  ao   Pregoeiro:   gratuitamente;   e
3.2.2.Pelos   sites:   http://www.serraria.pb.gov.br/,.   www.tce.pb.gov.br.

4.0.DO   SUPORTE   LEGAL
4.1.Esta     licitac:ao     reger-se-a     pela     Lei     Federal     n°     10.520,      de     17     de     Julho     de     2002     e
subsidiariamente   a   Lei   Federal   n°   8.666,   de   21   de   Junho  de   1993;   Lei   Complementar   n°   123,   de   14
de  Dezembro  de  2006;   Decreto  Municipal  n°   002,   de  02  de  Janeiro  de  2009,.   e  legislaGao  pertinente,
consideradas  as  alterac;6es  posteriores  das  referidas  normas;  que  ficam  fazendo  partes  integrantes
deste  instrumento,   independente  de  transcric:ao.

5.O.DO   pRAzO   E   DOTA9fro
5.i.0  prazo  maximo  para   a   execuGao   do  objeto   ora   licitado,   conforme   suas   caracteristicas   e   as
necessidades  do  ORC,   e  que  admite  prorrogac:ao  mos  casos  previstos  pela  Lei   8.666/93,   esta  abaixo
indicado  e  sera  considerado  a  partir  da  assinatura  do  Contrato:

Inicio:   Imediato,.
Conclusao:   7    (sete)   meses.

5.2.0  servic;o   sera   executado  de   acordo   com  as   especificaG6es   definidas   no   correspondente   Termo
de  Referencial,   anexo  a  este  instrumento.
5.3.0  prazo   de  vigencia   do   correspondente   contrato   sera   determinado:   ate   o   final   do   exercicio
financeiro  de  2021,   considerado  da  data  de  sua  assinatura;   podendo  ser  prorrogado  mos  termos  do
Art.    57,    da   Lei   8.666/93.
5.4.As   despesas   decorrentes   do  objeto  deste  certame,   correrao  por  conta  da  seguinte  dotaGao:
Recursos    FPM,    ICMS,    TRIBUTOS,    PAB   FIXO,    MAC,    CUSTEIO   e   FUS
04.01    FUNDO   MUNICIPAL   DE   SA6DE
10.301.0004.2008   ManutenGao   do   Programa  AtenGao   Basica   -Fns/Pab   Fixo
10.302.0004.2068   ManutenGao   das   Atividades   de   Satide   de   Media   e   Alta   Complexidade
3390.39   -1214   -Outros   Servi?os   de   Terceiros   -Pessoa   Juridica

6.O.DAs  cONDlc:6Es  DE   pARTlclpngho
6.1.Os   proponentes   que   desejarem   participar   deste   certame   deverao   entregar   ao   Pregoeiro   dois
envelopes   fechados   indicando,    respectivamente,    PROPOSTA   DE   PREGOS   e   DOCUMENTAGAO,    devidamente
identificados,     acompanhados     da     respectiva     declaraGao     de     cumprimento     dos     requisitos     de
habilitaGao,   nos   termos  definidos   neste  instrumento  convocat6rio.
6.2.A  participac:ao  neste  certame  e  aberta  a  quaisquer  interessados,   inclusive  as  Microempresas,
Empresas   de   Pequeno   Porte  e   Equiparados,   nos   termos   da  legislac:ao  vigente.
6.3.Nao  poderao  participar   os   interessados   que   se   encontrem   sob   o   regime   falimentar,   empresas
estrangeiras   que   nao   funcionem   no  pals,   nem  aqueles   que   tenham   sido   declarados   inid6neos   para
licitar  ou  contratar  com  a  Administrac:ao  Pdblica  ou  que  estejam  cumprindo  a  sanGao  de  suspensao
do  direito  de   licitar  e  contratar  com  o  ORC.
6.4.Os   licitantes   que   desejarem   enviar   seus   envelopes   Proposta   de   PreGos   e   DocumentaGao   via
postal   -com  Aviso  de  Recebimento  AR  -,   deverao  remete-los   em  tempo  habil  ao  endereGo  constante
do   preambulo   deste   instrumento,   aos   cuidados   do   Pregoeiro   -Maricelio   dos   Santos   Batista.   Nao
sendo   rigorosamente   observadas   as   exigencias   deste   item,    os   respectivos   envelopes   nao   serao
aceitos   e  o  licitante,   portantc),   desconsiderado  para  efeito  de  participaGao  no  certame.
6.5.Quando   observada   a   ocorrencia   da   entrega   apenas   dos   envelopes   junto   ao   Pregoeiro,    sem   a
permanencia  de  representante  credenciado  na  respectiva  sessao  pdblica,   f icara   subentendido  que
c>  licitante  abdicou  da   fase   de   lances  verbals.
6.6.i  vedada  a  participaGao   em  cons6rcio.

7. O.DA  REPRESENTngio  I   DO   cREDENclAMENTO
7.1.0  licitante  devera  se  apresentar,  para  credenciamento  junto  ao  Pregoeiro,   quando  for  o  caso,
atraves  de  urn  representante,   com  os  documentos  que  o  credenciam  a  participar  deste  procedimento
licitat6rio,   inclusive  com  poderes  para  formulae:ao  de  ofertas  e  lances  verbals.   Cada  licitante
credenciara   apenas   urn  representante   que   sera   o  tinico   admitido   a   intervir   nas   fases   do   certame
na  forma  prevista  neste  instrumento,  podendo  ser  substituido  posteriormente  por  outro  devidamente
credenciado .
7.2.Para  o  credenciamento  dever5o   ser  apresentados  os   seguintes   documentos:
7.2.1.Tratando-se  do  representante  legal:   o  instrumento  constitutivo  da  empresa  na  forma  da  Lei,
quando   for   o   caso,   devidamente   registrado   no   6rgao   competente,   no   qual   estejam   expressos   seus
poderes  para  exercer  direitos  e  assumir  obrigac:6es  em  decorrencia  de  tal  investidura;
7.2.2.Tratando-se   de   procurador:    a   procurac:ao   por   instrumento   ptiblico   ctu   particular   da   qual
constem    os    necessarios    poderes    para    formular    verbalmente    lances,     negociar    preGos,     firmar
declarac:6es,    desistir   ou   apresentar   as    raz6es    de    recurso   e   praticar   todos    os   demais    atos
pertinentes   ao   certame;   acompanhada   do   correspondente   instrumento   de   constituiGao   da   empresa,
quando  for  a  caso,   que  comprove  os  poderes  do  mandante  para  a  outorga.   Na  hip6tese  de  pro;uraGaoFTEziseja  particular  devera  ser  reconhecida  a  firlna em cart6rio  do  regpectivo  signatar
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7.2.3.0  representante  legal  e  o  procurador  deverao  identificar-se  apresentando  documento  oficial
que  contenha   foto.
7.3.Estes   documentos   deverao   ser   entregues   ao   Pregoeiro   -antes   do   inicio   da   sessao   pdblica   -
em  original,   por  qualquer  processo  de  c6pia  autenticada  por  cart6rio  competente,   pelo  Pregoeiro
ou  membro   da   Equipe   de  Apoio.
7.4.A    nao     apresentac:ao     ou    ainda     a     incorre?ao     insanavel     de     qualquer     dos     documentos     de
credenciamento  impedira  a  participac:ao  ativa  do  representante  do  licitante  no  presente  certame.
Esta    ocorrencia    nao    inabilitara    sumariamente    o    concorrente,     apenas    perdera    o    direito    a
manifestar-se  nas  correspondentes  fases  do processo  licitat6rio.  Para  tanto,  o  Pregoeiro  recebera
regularmente  do  referido  concorrente  seus  envelopes,   declaraG6es  e  outros  elementos  necessarios
a  participac:ao  no  certame,   desde  que  apresentados  na  forma  definida  neste  instrumento.
7.5.No  momento  de  abertura  da  sessao  ptiblica,  cada  licitante,  por  interm6dio  do  seu  representante
devidamente  credenciado  entregara  ao  Pregoeiro,   em  separado  de  qualquer  dos  envelopes,   a  seguinte
documentac:ao :
7.5.1.Declarac:ao   dando   ciencia   de   que   cumpre  plenamente   os   requisitos   de   habilitac:ao,   conforme
modelo   -Anexo   Ill;   e
7.5.2.Comprovaqao   de   que   o   licitante   se   enquadra   nos   termos   do  Art.   3°   da  Lei   123/06,    se   for   o
caso,     sendo    considerado    microempresa    ou    empresa    de    pequeno    porte    e    recebendo,     portanto,
tratamento    diferenciado    e    simplificando    na    forma    definida    pela    legislaGao    vigente.     Tal
comprovaGao  podera  ser  feita  atrav6s  da  apresentaGao  de  qualquer  urn  dos   seguintes   documentos,   a
criterio   do   licitante:    a)    declarac:ao   expressa   formalmente   assinada   por   profissional   da   area
contabil,   devidamente  habilitado;   b)   certidao  simplificada  emitida  pela  junta  comercial  da  sede
do  licitante  ou  equivalente,   na  forma  da  legislacao  pertinente.  A  ausencia  da  referida  declaragao
ou   certidao   simplificada,    apenas    neste   caso   para   comprovac:ao   do   enquadramento   na    forma   da
legislaGao  vigente,   nao  e   suficiente  motivo  para  a   inabilitaGao  do   licitante,   apenas  perdera,
durante  o  presente  certame,   o  direito  ao  tratamento  diferenciado  e  simplificado  dispensado  a  ME
ou   EPP,   previstos   na   Lei   123/06:
7.5.2.1.0   Pregoeiro   podera   promover   diligencia,    na    forma   dci   Art.    43,    §3°,    da   Lei    8.666/93,
destinada   a   esclarecer   se   o   licitante   e,    de   fato   e   de   direito,    considerado   microempresa   ou
empresa  de  pequeno  porte.
7.6.Quando    os    envelopes     Proposta    de     PreGos    e    DocumentaGao    forem    enviados    via    postal,     a
documentaGao   relacionada   nos    itens    7.5.1   e   7.5.2    devera   ser   apresentada   dentro   do   envelope
Proposta  de   PreGos.

8.O.DA  PROPOSTA  DE   PRE€OS
8.1.A  proposta   devera   ser   apresentada   em   01(uma)   via,   dentro   de   envelope   lacrado,   contendo   as
seguintes   indicac:6es   no  anverso:

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SERRARIA
PROPOSTA   DE   PREGOS   -PREGAO   PRESENCIAL   N°.    00014/2021
NOME    PROPONENTE
ENDEREC:O   E   CNPJ   DO   PROPONENTE

0   ENVEljopE   PROPOSTA   DE   PREGOS   devera   conter   os   seguintes   elementos:

8.2.Proposta  elaborada  em  consonancia  com  as  especificag6es   constantes  deste  instrunento  e   seus
elementos    -   Anexo    I    -,    em   papel    timbrado   da   empresa,    quando    for   o   caso,    assinada   por    seu
representante     legal,      contendo     no     correspondente     item     cotado:      discriminac:ao     e     outras
caracteristicas  se  necessario,   quantidade  e  valores  unitario  e  total  expressos  em  algarismos.
8.3.Sera  cotado  urn  tinico  preGo  para  cada  item,   com  a  utilizaGao  de  duas  casas  decimals.   IndicaGao
em  contrario  esta  sujeita  a  cc>rregao  observando-se  os  seguintes  crit6rios:
8.3.1.Falta  de  digitos:   serao  acrescidos   zeros;
8.3.2.Excesso   de   digitos:    sendo   o   primeiro   digito   excedente   menor   que   5,    todo   o   excesso   sera
suprimido,   caso  contrario  havera  o  arredondamento  do  digito  anterior  para  mais  e  os  demais  itens
excedentes   suprimidos.
8.4.A   Proposta   devera   ser   redigida   em   lingua   portuguesa   e   em   moeda   nacional,    elaborada   com
clareza,   sem  alternativas,   rasuras,   emendas  e/ou  entrelinhas.   Suas  folhas  rubricadas  e  a  ultima
datada   e   assinada   pelo   responsavel,    com   indicac:ao:   dc>   valor   total   da   proposta   em   algarismc>s,
dos   prazos   de   entrega   ou  execu?ao,   das   condic:6es   de   pagamento,   da   sua  validade   que   nao   podera
ser   inferior   a   60   dias,   e   outras   informag6es   e   observaG6es  pertinentes   que  o  licitante   julgar
necessarias .
8.5.Existindo   discrepancia   entre   o  preGo  unitario   e   o  valor   total,   resultado   da  multiplicac:ao
do  preGo  unitario  pela  quantidade,   o  prec:o  unitario  prevalecera.
8.6.Fica   estabelecido   que   havendo   divergencia   de   preGos   unitarios   para   urn   mesmo   produto   ou
serviGo,   prevalecera  o  de  menor  valor.
8.7.No   caso   de   alteraGao   necessaria   da   proposta   feita   pelo   Pregoeiro   e   sua   Equipe   de   Apoio,
decorrente   exclusivamente   de   incorreG6es   na   unidade   de   medida   utilizada,    observada   a   devida
proporcionalidade,  bern como  na  multiplicaGao  e/ou  soma  de  valores,   prevalecera  o  valor  corrigido.
8.8.A  nao   indicac:ao   na   proposta   dos   prazos   de   entrega   ou   execuGao,    das   condiG6es   de   pagamento
ou  de  sua  validade,   ficara  subentendido  que  o  licitante  aceitou  integralmente  as  disposic:6es  do
ato  convocat6rio  e,  portanto,   serao  consideradas  as  determinaG6es  nele  contidas  para  as  referidas
exigencias  nao  sendo  suficiente  motivo  para  a  desclassificac:ao  da  proposta.
8.9.E  facultado  ao  licitante,   apresentar  a  proposta  no  pr6prio  modelo  fornecido  pelo  ORC,   desde
que  esteja  devidamente  preenchido.
8.10.Nas   licitaG6es  para  aquisiGao  de  mercadorias  o  participante   indicara  a  origem  dos
ofertados.  A  eventual  falta  da  referida  indicaGao  nao  desclassificara  o  licitante.
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8.11.Sera  desclassificada  a  proposta  que  deixar  de  atender  as   disposic:6es   deste   instrumento.

9 . 0 . DA  REILITngho
9.1.Os  documentos  necessarios  a  habilitaGao  dos  licitantes,   deverao  ser  apresentados  em  01   (uma)
via,   dentro  de  envelope   lacrado,   contendo  as  seguintes  indicaG6es   no  anverso:

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SERRARIA
DOCUMENTA€AO   -PREGAO   PRESENCIAlj   N°.    00014/2021
NOME    PROPONENTE
ENDEREGO   E   CNPJ   DO   PROPONENTE

0   ENVELOPE   DOCUMENTACAO   devera   conter   os   seguintes   elementos:

9 . 2 . pEssoA   ruRfDlcA:
9.2.1.Prova   de   inscric:ao  no  Cadastro  Nacional   de   Pessoa   Juridica  CNPJ.
9.2.2.Ato   constitutivo,   Estatuto   ou   Contrato   Social   em  vigor,   devidamente   registrado,   e   em   se
tratando  de   sociedade  por  aG6es,   acompanhado  de  documentos   de   eleic:ao  de   seus   administradores.
Chaa  vez  apresezitado   (g)   no  credenc±amento,   f±c:a  facultada  a  ±nclusao  no  ez2velope  docramenta§ao.
9.2.3.Regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal   -certidao  conjunta  negativa  de  d6bitos   relativos
a  Tributos   Federais   e  a  Divida  Ativa  da  Uniao.
9.2.4.Certid6es    negativas    das    Fazendas    Estadual    e   Municipal    da    sede   do    licitante    ou   outro
equivalente  na  forma  da  Lei.
9.2.5.Comprovac:ao   de   regularidade   relativa   a   Seguridade   Social   INSS-CND  e   do   Fundo   de   Garantia
por    Tempo    de    Servi€o    FGTS-CRF,     apresentando    as    correspondentes    certid6es    fornecidas    pelo
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  e  Caixa  Econ6mica  Federal,   respectivamente.
9.2.6.Prova   de   inexistencia   de   debitos   inadimplidos   perante   a   JustiGa   do   Trabalho,   mediante   a
apresentaGao   de   Certidao   Negativa   de   D6bitos   Trabalhistas   CNDT,   nos   termos   do   Titulo   VII-A   da
ConsolidaGao   das   Leis   do   Trabalho,   aprovada  pelo   Decreto-Lei   n°   5.452,   de   1°   de  maio   de   1943.
9.2.7.Declarac:ao    do    licitante:     de    cumprimento    do    disposto    no    Art.     7C',     Inciso    XXXIII,     da
Constituic:ao   Federal   -Art.   27,   Inciso  V,   da  Lei   8.666/93,.   de   superveniencia  de   fato  impeditivo
no   que   diz   respeito   a   participaGao   na   licitac:ao;    e   de   submeter-se   a   todas   as   clausulas   e
condic:6es   do  presente   instrumento  convocat6rio,   conforme  modelo  -Anexo  11.
9.2.8.Certidao   negativa   de   falencia   ou  concordata   expedida  pelo  distribuidor   da   sede   da  pessoa
juridica,   ou  de  execuGao  patrimonial,   expedida  no  domicilio  da  pessoa   fisica.
9.2.9.Atestado   ou  certid6es   fornecidas   por  pessoa   juridica   de   direito  ptiblico   ou  privado,   que
comprove   que   a   licitante  prestou   ou  esta   prestando,   de  maneira   satisfat6ria   e   a   contento,   os
serviGos  de  natureza  e  vulto  similares  ao  objeto  da  presente  licitac:ao.   O(s)   atestado(s)   deve(in)
ser  emitido(s)   em  papel   timbrado  do  6rgao/empresa  de   origem,   com  assinatura  e   identificaGao  do
responsavel  pelas   informaG6es  atestadas.

9.3.Os   documentos   de   HabilitaGao   deverao   ser   organizados   na   ordem  descrita   neste   instrumento,
precedidos   por   urn   indice   correspondente,    podendo   ser   apresentados   em   original,    por   qualquer
processo   de   c6pia   autenticada   por   cart6rio   competente,   pelo   Pregoeiro   ou   membro   da   Equipe   de
Apoio   ou   publicaGao   em   6rgao   da   imprensa   oficial,    quando   for   o   caso.    Estando   perfeitamente
legiveis,   sem  conter  borr6es,   rasuras,   emendas   ou  entrelinhas,   dentro   do  prazo   de  validade,   e
encerrados   em   envelope   devidamente   lacrado   e   indevassavel.   Por   ser   apenas   uma   formalidade   que
visa  facilitar  os  trabalhos,   a  ausencia  do  referido  indice  nao  inabilitara  o  licitante.
9.4.A  falta  de   qualquer  documento  exigido,   o   seu  vencimento,   a  ausencia  das   c6pias   devidamente
autenticadas  ou  das  vias  originals  para  autenticaGao  pelo  Pregoeiro  ou  membro  da  Equipe  de  Apoio
ou  da  publicac:ao  em  6rgao  na   imprensa  oficial,   a  apresentac:ao  de  documentos   de  habilitaGao  fora
do   envelope   especifico,    tornara   o   respectivo   licitante   inabilitado.    Quando   o   documento   for
obtido  via   Internet   sua   legalidade   sera   comprovada   nos   endereGos   eletr6nicos   correspondentes.
Podera  ser  utilizada,   a  criterio  do  Pregoeiro,   a  documentagao  cadastral  de  fornecedor,   constante
dos  arquivos  do  ORC,   para  comprovac:ao  da  autenticidade  de  elementos  apresentados  pelo  licitante,
quando   for   o   caso.

1o.o.Do  cRIT±Rlo  PARA  Jut.GrmNTo
10.1.Na   seleqao  inicial   das  propostas  para  identificacao  de  quais   irao  passar  a  fase  de   lances
verbals   e   na   classificaGao   final,    observadas   as   exigencias   e   procedimentos   definidos   neste
instrumento    convocat6rio,     sera    considerado    o    crit6rio    de    menor    preGo    apresentado    para    o
correspondente  item.
10.2.Havendo   igualdade   de   valores   entre   duas   ou   mais   propostas   escritas,    e   ap6s   obedecido   o
disposto  no  Art.   3°,   §2°,   da  Lei  8.666/93,   a  classificaGao  inicial  para  a  fase  de  lances  verbals,
se  fara  atrav6s  de  sorteio.
10.3.Na   presente   licitaGao   -   fase   de   lances   -,    sera   assegurada   como   criterio   de   desempate,
preferencia  de  contrataGao  para  as  microempresas   e  empresas   de  pequeno  porte.
10.4.Para  efeito  do  disposto  neste  instrumento,   entende-se  por  empate  -fase  de  lances  -,   aquelas
situa€6es  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  sejam
iguais   ou  ate   05%    (cinco  por  cento)   superiores   ao  melhor  preGo.
10.5.Ocorrendo   a   situac:ao   de   empate   -fase   de   lances   -conforme   acima   definida,   proceder-se-a
da  seguinte   forma:
10.5.1.A   microempresa   ou   empresa   de   pequeno   porte   mais   ben   classificada   sera   convocada   para
apresentar   nova   proposta   no   maximo   de   05    (cinco)   minutos   ap6s   o   encerramento   dos   lances,    sob
pena   de



10.5.2.Nao  ocorrendo  a  contrataGao  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,   na  forma  do  item
anterior,   serao  convocadas   as   demais   remanescentes   que  por  ventura  se  enquadrem  na  situagao  de
empate  acima  definida,   na  ordem  de  classificaGao,   para  exercicio  do  mesmo  direito;
10.5.3.No  caso  de  equivalencia  de  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno
porte  que  se  encontrem  no  intervalo  estabelecido  como  situaGao  de  empate,   sera  realizado  sorteio
entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro  podera  apresentar  melhor  oferta.
10.6.Na  hip6tese  de  nao-contratacao  nos  termos  acima  previstos,   em  que  foi  observada  a  situac:ao
de   empate   e   assegurado   o   tratamento   diferenciado   a  microempresa   e   empresa   de   pequeno   porte,   o
objeto  licitado  sera  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente  vencedora  do  certame.
10.7.A   situagao   de   empate   -fase   de   lances   -,    na   forma   acima   definida,    somente   se   aplicara
quando  a  melhor  oferta  inicial  nao  tiver  sido  apresentada  por  microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte .

11.O.DA  ORDEM  DOS   TRABALHOS
11.1.Para    o    recebimento    dos    envelopes    e    inicio    dos    trabalhos    nao    sera    observada    nenhuma
tolerancia   quanto   ao   horario   fixado.   Encerrado   o  prazo  para   recebimento   dos   envelc>pes,   nenhum
outro  sera  aceito.
11.2.Declarada   aberta   a   sessao   pdblica   pelo   Pregoeiro,    sera   efetuado   o   devido   credenciamento
dos  interessados.   Somente  participara  ativamente  da  reuniao  urn  representante  de  cada  licitante,
podendo,   no  entanto,   ser  assistida  por  qualquer  pessoa  que  se  interessar.
11.3.0  nao  comparecimento  do  representante  de  qualquer  dos   licitantes  nao  impedira  a  efetivagao
da  reuniao,   sendo  que,   a  simples  participac:ao  neste  certame  implica  na  total  aceitac:ao  de  todas
as   condiG6es   estabelecidas   neste   Instrumento  Convocat6rio  e   seus   anexos.
11.4.Em    nenhuma    hip6tese     sera    concedido    prazo    para    a     apresentaGao    de    documentaGao    e/ou
substituiGao  dos  envelopes  ou  de  qualquer  elemento  exigido  e  nao  apresentado  na  reuniao  destinada
ao  recebimento  das  propostas   de  preGos.
11.5.0   Pregoeiro   recebera   de   cada   representante   os   envelopes   Proposta   de   PreGos   e   Documentac:ao
e   a   declarac:ao,   separada   de   qualquer  dos   envelopes,   dando   ciencia   de   que   cumpre   plenamente   os
requisitos  de  habilitac;ao.
11.6.Posteriormente  abrira  os  envelopes  Propostas  de  PreGos,   rubricara  o  seu  conteddo  juntamente
com    a    sua    Equipe    de    Apoio,    conferindo-as    quanto    a   validade    e    cumprimento    das    exigencias
constantes   no  instrumento  convocat6rio  e   solicitara  dos   licitantes   que  examinem  a  documentaGao
neles  contidas.
11.7.Prosseguindo  os  trabalhos,   o  Pregoeiro  analisara  os  documentos  e  as  observaG6es  porventura
formuladas  pelos  licitantes,   dando-lhes  ciencia,   em  seguida,   da  classificaGao  inicial,   indicando
a   proposta   de   menor   prec:o   e   aquelas   em  valores   sucessivos   e   superiores   em   ate   dez   por   cento,
relativamente   a  de  menor  valor,   para  cada   item  cotado.   Entretanto,   se  assim  julgar  necessario,
podera  divulgar  o  resultado  numa  nova  reuniao.
11.8.Nao  havendo  para  cada  item  licitado  pelo  menos  tres  propostas  nas  condic:6es  acima  definidas,
serao   classificadas   as   melhores   propostas   subsequentes,    ate   o   maximo   de   tres,    quaisquer   que
sejam  os   prec:os   oferecidos.
11.9.Em  seguida,   sera  dado  inicio  a  etapa  de  apresentaGao  de  lances  verbals  pelos  representantes
dos   licitantes   inicialmente   classificados,   que   deverao   ser   formulados   de   forma   sucessiva,   em
valores  distintos  e  decrescentes,   a  partir  do  autor  da  proposta  de  maior  preGo.   Serao  realizadas
tantas    rodadas    de    lances    verbals    quantas    se    fizerem    necessarias.    Esta    etapa    podera    ser
interrompida,   marcando-se   uma   nova   sessao   pdblica  para   continuidade   dos   trabalhos,   a   criterio
do   Pregoeiro.
11.10.Nao   serao   aceitos   lances   com   valores   irris6rios,    incompativeis   com   o   valor   orGado,    e
deverao  ser  efetuados   em  unidade  monetaria  nacional.   A  desistencia  em  apresentar  lance  verbal,
quando   convidado  pelo   Pregoeiro,   implicara   na   exclusao   do   licitante   apenas   da   etapa   de   lances
verbals   para   o   correspondente   item   cotado   e   na   manutenGao   do   dltimo   preGo   apresentado,    para
efeito  de  classificaGao   final  das  propostas.
11.11.Declarada  encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as  propostas,   o  Pregoeiro  examinara  a
aceitabilidade   da   primeira   classificada,    quanto   ao   objeto   e   valor,   decidindo   motivadamente   a
respeito.
11.12.Sendo  aceitavel  a  proposta  de  menor  preGo,   sera  aberto  o  envelope  contendo  a  documentac:ao
de  habilitaGao  somente   do   licitante   que   a   tiver   formulado,   para   confirmaqao  das   suas   conc]iG6es
habilitat6rias.     Constatado     o     atendimento     pleno     das     exigencias     fixadas     no     instrumento
convocat6rio,    o   licitante   sera   declarado   vencedor,    sendo-lhe   adjudicado   o   respectivo   item,
objeto  deste  certame,   ap6s  o  transcurso  da  competente  fase  recursal,   quando  for  o  caso.
11.13.Se  a  oferta  nao   for  aceitavel   ou  se  o  licitante  nao  atender  as   exigencia  habilitat6rias,
o   Pregoeiro   examinara   as   ofertas   subsequentes,    na   ordem   de   classificaGao,    verificando   a   sua
aceitabilidade  e  procedendo  a  habilitaGao  do  proponente,   e  assim  sucessivamente,   ate  a  apuraGao
de  uma  proposta  que  atenda  as   disposiq6es   do   instrumento  convocat6rio.
11.14.Da  reuniao  lavrar-se-a  Ata  circunstanciada,   na  qual  serao  registradas  todas  as  ocorrencias
e  que,   ao  final,   sera  assinada  pelo  Pregoeiro,   sua  Equipe  de  Apoio  e  licitantes  presentes.
11.15.Em    decorrencia    da    Lei    Complementar    123/06,     a    comprovaGao    de    regularidade    fiscal    e
trabalhista   das  microempresas   e   empresas   de  pequeno  porte   somente   sera   exigida  para   efeito  de
assinatura  do  contrato,   observando-se  o  seguinte  procedimento:
11.15.1.As    microempresas    e    empresas    de    pequeno    porte,     por    ocasiao    da    participaqao    nesta
licitaGao,    deverao    apresentar    toda   a    documentac:ao    exigida   para    cc)mprovaGao   de    regularidade
fiscal    e    trabalhista,     dentre    os    documentos    enumerados    neste    instrumento    para    efeito    de
HabilitaGao  e   integrantes   do  envelope  DocumentaGao,   mesmo  que  esta  apresente   alguma  restriGao,.
11.15.2.Havendo   alguma   restric:ao   na   comprovac:ao   da   regularidade    fiscal    e    trabalhista,    sera
assegiirado  o  prazo  de   05   (cinco)   dias  dteis,   cujo  termo  inicial   correspondera  ao  momento  em  que
o  licitante  for vencedor,   prorrogaveis   por   igual   periodo,   a   crit6rio   do  ORC,   para   a
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regularizaGao   da   documentaGao,    pagamento   ou   parcelamento   do   debito,    e   emissao   da   eventuais
certid6es  negativas  ou  positivas  com  efeito  de  certidao  negativa;
11.15.3.A   nao-regularizaGao   da   documentaGao,    no   prazo   acima   previsto,    implicara   decadencia   do
direito   a   contratac:ao,    sem   prejuizo   das   sanG6es   previstas   no   Art.    81,    da   Lei   8.666/93,    sendo
facultado  ao  ORC  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificaqao,  para  assinatura
do  contrato,   ou  revogar  a  licitaqao.
11.16.Os   documentos   apresentados   pelos   licitantes   no   Credenciamento   e   os   elementos   constantes
dos  envelopes   Proposta  de  Prec:os  e  DocumentaGao  que  forem  abertos,   serao  retidos  pelo  Pregoeiro
e  anexados   aos   autos   do  processo.   No  mesmo  contexto,   o  envelope  DocumentaGao,   ainda  lacrado,   do
licitante  desclassif icado  ou  que  nao  logrou  exito  na  etapa  competitiva  que  nao  for  retirado  por
seu   representante   legal   no  prazo   de   60    (sessenta)   dias   consecutivos   da   data   de   homologaGao   do
presente  certame,   sera  sumariamente  destruido.

12.O.DO   CRIT±RI0  DE   ACEITABILIDADE   DE   PREGOS
12.1.Havendo  proposta  ou  lance  vencedor  com  valor  para  o  respectivo  item  relacionado  no  Anexo  I
-Termo  de   Referencia   -EspecificaG6es,   na   coluna   c6digo:
12.1.1.Com   indicios   que   conduzam   a   uma   presunc:ao   relativa   de   inexequibilidade,    pelo   crit6rio
definido   no   Art.    48,    11,    da   Lei    8.666/93,    em   tal    situagao,    nao   sendo   possivel    a    imediata
confirmaGao,    podera   ser   dada   ao   licitante   a   oportunidade   de   demonstrar   a   sua   exequibilidade,
sendo-lhe   facultado   o   prazo   de   03    (tres)    dias   titeis   para   comprovar   a  viabilidade   dos   preGos,
conforme  parametros   do  mesmo  Art.   48,   11,   sob  pena  de   desconsideraGao  do   item.
12.2.Salienta-se  que  tais  ocorrencias  nao  desclassificam  automaticamente  a  proposta,   quando  for
o  caso,   apenas   o  item  correspondente.

13 . 0 .DOS   RECURSOS
13.1.Declarado   o   vencedor,    qualquer    licitante   podera   manifestar   imediata   e   motivadamente   a
intent:ao   de   recorrer,   observando-se  o  disposto  no  Art.   4°,   Inciso  XVIII,   da  Lei   10.520/02.
13.2.0    acolhimento    do    recurso    importara    a    invalidaGao    apenas    dos    atos    insuscetiveis    de
aprove i tame nto .
13.3.A  falta  de  manifestaGao  imediata  e  motivada  do  licitante   importara  a  decadencia  do  direito
de  recurso  e  a  adjudicac;ao  do  objeto  da   licitaGao  pelo  Pregoeiro  ao  vencedor.
13.4.Decididos    os    recursos,    a    autoridade    superior    do   ORC    fara    a    adjudicaGao    do    objeto    da
licitaGao  ao  proponente  vencedor.
13.5.0  recurso  sera  dirigido  a  autoridade  superior  do  ORC,   por  intermedio  do  Pregoeiro,   devendo
ser   protocolizado   o   original,    nos   horarios   normais   de   expediente   das    08:00   as    12:00   horas,
exclusivamente   no   seguinte   endere€o:   PraGa  Ant6nio  Bento,    93   -Centro   -Serraria   -PB.

14 . 0 .DA  HOMOLOGngao  E  ADeuDlcngao
14.1.Concluido  a  fase  competitiva,   ordenada  as  propostas  apresentadas,   analisada  a  docunentaGao
de  habilitac:ao  e  observados   os   recursos  porventura  interpostos   na  forma  da   legislaGao  vigente,
o  Pregoeiro  emitira  relat6rio  conclusivo  dos  trabalhos  desenvolvidos   no  certame,   remetendo-o  a
autoridade   superior   do  ORC,   juntamente   com  os   elementos   constitutivos   do  processo,   necessarios
a  Adjudicac:ao  e  HomologaGao  da   respectiva   licitaGao,   quando   for  o   caso.
14.2.A   autoridade    superior    do   ORC   podera,    no    entanto,    tendo   em   vista    sempre    a    defesa    dos
interesses    do    ORC,     discordar    e    deixar    de    homologar,     total    ou    parcialmente,     o    resultado
apresentado  pelo  Pregoeiro,   revogar  ou  considerar  nula  a  LicitaGao,   desde  que  apresente  a  devida
fundamentac:ao  exigida  pela  legislaGao  vigente,   resguardados  os   direitos  dos   licitantes.

15 . 0 .I)0   CONTRATO
15.1.Ap6s   a   homologac:ao   pela   autoridade   superior   do   ORC,    o   adjudicatario   sera   convocado   para,
dentro  do  prazo  de   05    (cinco)   dias   consecutivos   da   data  de   recebimento  da  notificaGao,   assinar
o  respectivo  contrato,   quando  for  o  caso,   elaborado  em  conformidade  com  as  modalidades  permitidas
pela   Lei   8.666/93,   podendo   o  mesmo   sofrer  alterac:6es   nos   termc>s   definidos  pela  referida  norma.
15.2.Nao   atendendo   a   convocaGao   para   assinar   o   contrato,    e   ocorrendo   esta   dentro   do   prazo   de
validade  de  sua  proposta,   o  1icitante  perdera  todos  os  direitos  que  porventura  tenha  obtido  como
vencedor  da  licitaGao.
15.3.i  permitido  ao  ORC,   no  caso  do  licitante  vencedor  nac>  compcirecer  para  assinatura  do  contrato
no    prazo    e    condiG6es     estabelecidos,     convocar    os     licitantes     remanescentes,     na    ordem    de
classificaqao  e  sucessivamente,   para  faze-lo  em  igual  prazo  do  licitante  vencedor.
15.4.0   contrato   que   eventualmente   venha   a   ser   assinado   pelo   licitante   vencedor,    podera   ser
alterado   com   a   devida   justificativa,   unilateralmente   pelo   Contratante   ou  por   acordo   entre   as
partes,   nos  casos  previstos  no  Art.   65  e  sera  rescindido,   de  pleno  direito,   conforme  o  disposto
nos   Arts.   77,    78   e   79,   todos   da   Lei   8.666/93;   e   executado   sob   o   regime   de   empreitada   por   prec;o
global .
15.5.0  Contratado   fica   obrigado   a   aceitar,   nas   mesmas   condiG6es   contratuais,   os   acrescimos   ou
supress6es   que   se   fizerem  nos   serviGos,   ate   o  respectivo   limite   fixado   no  Art.   65,   §   10   da  Lei
8.666/93.  Nenhum  acrescimo  ou  supressao  podera  exceder  o  limite  estabelecido,   salvo  as  supress6es
resultantes  de  acordo  celebrado  entre  os  contratantes.

16. O.DAS   SAN€6ES  ADMINISTRATIVAS
16.1.Quem,    convocado   dentro   do   prazo   de   validade   da   sua   proposta,    nao   celebrar   o   contrato,
deixar    de    entregar    ou    apresentar    documentaGao    falsa    exigida    para    o    certame,     ensejar    o
retardamento  da  execuGao  de   seu  objeto,   nao  mantiver  a  proposta,   falhar  ou  fraudar  na  execu€ao
do  contrato,   comportar-se  de  modo  inid6neo,  declarar  informaq6es  falsas  ou  cometer  fraude  fiscal,
garantido  o  direito  a  ampla  defesa,   ficara  impedido  de  licitar  e  contratar  com  a  Uniao,   Estados,
Distrito  Federal   ou  Municipios   e,   sera  descredenciado  do  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de

-...,.--,,Z7..
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Fornecedores   SICAF  do  Governo   Federal   e   de   sistemas   semelhantes  mantidos  por   Estados,   Distrito
Federal   ou   Municipios,    pelo   prazo   de   ate   05    (cinco)    anos,    sem   prejuizo   das   multas   previstas
neste   Edital   e  das   demais   cominac:6es   legais.
16.2.A  recusa  injusta  em  deixar  de  cumprir  as  obrigac:6es  assumidas  e  preceitos  legais,   sujeitara
o  Contratado,   garantida  a  previa  defesa,   as   seguintes  penalidades  previstas   mos  Arts.   86   e   87,
da   Lei   8.666/93:    a   -advertencia;    b   -multa   de   mora   de   0,5%    (zero   virgula   cinco   por   cento)
aplicada   sobre   o  valor   do   contrato  por   dia   de   atraso   na   entrega,   no   inicio   ou   na   execuGao   do
objeto  ora  contratado;   c  -multa  de  10%   (dez  por  cento)   sobre  o  valor  contratado  pela  inexecuGao
total    ou    parcial     do    contrato;     d    -    simultaneamente,     qualquer    das    penalidades     cabiveis
fundamentadas   na   Lei   8.666/93   e   na   Lei   10.520/02.
16.3.Se   o   valor   da  multa   ou   indenizaGao   devida   nao   for   recolhido   no   prazo   de   15    (quinze)    dias
ap6s    a    comunicac:ao    ao    Contratado,     sera    automaticamente    descontado    da    primeira   parcela    do
pagamento   a   que   o   Contratado   vier   a   fazer   jus,    acrescido   de   juros   morat6rios   de   1%    (urn   por
cento)   ao  mes,   ou,   quando  for  o  caso,   cobrado   judicialmente.
16.4.Apds  a  aplicaGao  de  quaisquer  das  penalidades  previstas,   realizar-se-a  comunicaGao  escrita
ao  Contratado,   e  publicado  na  imprensa  oficial,   excluidas  as  penalidades  de  advertencia  e  multa
de  mora  quando  for  o  caso,   constando  o  fundamento  legal  da  puniGao,   informando  ainda  que  o  fato
sera  registrado  e  publicado  no  cadastro  correspondente.

17.0.IDA  cOREROvngao  DE   EXEcugao  E   RECEBIRENTO  1]0  OBTETO
17.1.Executada   a  presente   contrata¢ao   e  observadas   as   condiG6es   de   adimplemento   das   obrigaG6es
pactuadas,   os   procedimentos   e  prazos   para  receber  o   seu  objeto  pelo  ORC   obedecerao,   conforme  o
caso,   a   disposiG6es   dos   Arts.   73   a   76,   da   Lei   8.666/93.

18 . 0 .D0  PAGRENTO
18.1.0    pagamento    sera    realizado    mediante    processo    regular    e    em    observancia    as    normas    e
procedimentos   adotados   pelo   ORC,    da   seguinte  maneira:   os   pagamentos   serao   realizados   no  prazo
maximo   de    ate    30(trinta)    dias,    contados    a   partir   do   recebimento    da   Nota    Fiscal    ou    Fatura
devidamente  atestada  por  servidor  competente,   atraves  de  ordem  bancaria,   para  cr6dito  em  banco,
agencia  e  conta  corrente  indicado  pelo  contratado.
18.2.0  desembolso  maximo  do  periodo,   nao   sera   superior  ao  valor  do  respectivo   adimplemento,   de
acordo    com    o    cronograma    aprovado,     quando    for    o    caso,     e     sempre    em    conformidade     com    a
disponibilidade  de  recursos   financeiros.
18.3.Nenhum  valor   sera   pago   ao   Contratado   enquanto   pendente   de   liquidaGao   qualquer   obrigaGao
financeira   que   lhe   for   imposta,   em  virtude   de   penalidade   ou   inadimplencia,   a   qual   podera   ser
compensada  com  o  pagamento  pendente,   sem  que  isso  gere  direito  a  acrescimo  de  qualquer  natureza.
18.4.Nos   casos   de   eventuais   atrasos   de   pagamento   nos   termos   deste   instrumento,    e   desde   que   o
Contratado   nao   tenha   concorrido   de   alguma   forma   para   o   atraso,    sera   admitida   a   compensaGao
financeira,    devida   desde   a   data   limite   fixada   para   o   pagamento   ate   a   data   correspondente   ao
efetivo   pagamento   da   parcela.   Os   encargos   morat6rios   devidos   em   razao   do   atraso   no   pagamento
serao   calculados    com   utilizac:ao   da   seguinte    f6rmula:    EM   =   N    x   VP    x    I,    onde:    EM   =   encargos
morat6rios;   N  =  n`inero  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efetivo  pagamento,.
VP   =  valor   da   parcela   a   ser   paga;   e   I   =   indice   de   compensaGao   financeira,   assim   apurado:   I   =
(TX   +   100)    +   365,    sendo   TX   =   percentual   do   IPCA-IBGE   acumulado   nos   dltimos   doze   meses   ou,    na
sua  falta,   urn  novo  indice  adotado  pelo  Governo  Federal  que  o  substitua.   Na  hip6tese  do  referido
indice  estabelecido  para  a  compensaGao  f inanceira  venha  a  ser  extinto  ou  de  qualquer   forma  nao
possa   mais   ser   utilizado,    sera   adotado,    em   substituic:ao,    o   que   vier   a   ser   determinado   pela
legislaGao  entao  em  vigor.

19 . 0 . DO  REAJUSTAMENTO
19.1.Os  prec:os   contratados   sao  fixos   e   irreajustaveis   no  prazo  de  urn  ano.
19.2.Dentro   do   prazo   de   vigencia   do   contrato   e   mediante   solicitac:ao   do   Contratado,    os   prec;os
poderao   sofrer   reajuste   ap6s   o   interregno  de  urn  ano,   na  mesma  proporGao  da  variac:ao  verificada
no    IPCA-IBGE   acumulado,    tomando-se   por   base    o   mss    de    apresentagao    da    respectiva   proposta,
exclusivamente  para  as  obrigaG6es   iniciadas  e  concluidas   ap6s  a  ocorrencia  da  anualidade.
19.3.Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro,   o  interregno  minimo  de  urn  ano  sera  contado  a  partir
dc>s   efeitos   financeirc>s   dc>   tilt.imo   reajuste.
19.4.No   caso   de   atraso   ou   nao   divulgaGao   do   indice   de   reajustamento,    o   Contratante   pagara   ao
Contratado    a    importancia    calculada   pela    tiltima   variagao    conhecida,    liquidando    a    diferenGa
correspondente    tao    logo    seja   divulgado   o    indice    definitivo.    Fica    o   Contratado    obrigado    a
apresentar  mem6ria  de  calculo  referente  ao  reajustamento  de  preGos  do  valor  remanescente,   sempre
que  este  ocorrer.
19.5.Nas  aferic:6es  finals,  o  indice  utilizado  para  reajuste  sera,   obrigatoriamente,   o  definitivo.
19.6.Caso  o  indice  estabelecido  para  reajustamento  venha  a  ser  extinto  ou  cle  qualquer  forma  nao
possa   mais   ser   utilizado,    sera   adotado,    em   substituic:ao,    o   que   vier   a   ser   determinado   pela
legislaGao  entao  em  vigor.
19.7.Na  ausencia  de  previsao  legal   quanto  ao  indice   substituto,   as  partes   elegerao  novo  indice
oficial,   para  reajustamento  do  preGo  do  valor  remanescente,   por  meio  de  termo  aditivo.
19.8.0  reajuste  podera   ser  realizado  por  apostilamento.

20.O.DAS  DISPOSIG6ES   GERAIS
20.1.Nao  sera  devida  aos  proponentes  pela  elaborac:ao  e/ou  apresentaGao  de
ao  certame,   qualquer   tipo  de   indenizaGao.

documentaGao

20.2.Nenhuma  pessoa  fisica,   ainda  que  credenciada  por  procurac:ao  legal,   podera  representar  mais
de  uma  Licitante.
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20.3.A   presente   licitac:ao   somente   podera   vir   a   ser   revogada   por   raz6es   de   interesse   ptiblico
decorrente   de   fato   superveniente   devidamente   comprovado,    ou   anulada   no   todo   ou   em  parte,   por
ilegalidade,   de   oficio   ou  por   provocaGao   de   terceiros,   mediante  parecer   escrito   e   devidamente
fundamentado .
20.4.Caso  as  datas  previstas  para  a  realizaGao  dos  eventos  da  presente  licitaGao  sejam  declaradas
feriado,    e   nao   havendo   ratificaGao   da   convocaGao,    ficam   transferidos   automaticamente   para   o
primeiro  dia  dtil   subsequente,   no  mesmo  local  e  hora  anteriormente  previstos.
20.5.Ocorrendo   a   supressao   de   serviGos,    se   o   Contratado   ja   houver   adquirido   os   materials   e
postos   no   local   de   trabalho,    os   mesmos   deverao   ser   pagos   pelo   ORC,    pelo   preGo   de   aquisic:ao
regularmente  comprovado,   desde  que   sejam  de  boa  qualidade  e   aceitos  pela   fiscalizac:ao.
20.6.Os   preGos   unitarios   para   a   realizaGao   de   novos   serviGos   surgidos   durante   a   execuGao   do
contrato,    serao   propostos   pelo   Contratado   e   submetidos   a   apreciaGao   do   ORC.    A   execuGao   dos
serviGos  nao  previstos   sera  regulada  pelas  condic:6es  e  clausulas  do  contrato  original.
20.7.0   0RC   por   conveniencia   administrativa   ou   t6cnica,    se   reserva   no   direito   de   paralisar   a
qualquer  tempo  a  execuGao  dos   serviGos,   cientificando  devidamente  o  Contratado.
20.8.Decaira   do   direito   de   impugnar   perante   o   ORC   nos   termos   do   presente   instrumento,    aquele
que,     tendo-o    aceitado    sem    obje?ao,     venha    a    apresentar,     depois    do    julgamento,     falhas    ou
irregularidades  que  o  viciaram  hip6tese  em  que  tal  comunicado  nao  tera  efeito  de  recurso.
20.9.Nos    valores    apresentados    pelos    licitantes,     ja    deverao    estar    incluidos    os    custos    com
aquisiGao  de  material,   mao-de-obra  utilizada,   impostos,   encargos,   fretes   e   outros   que  venham  a
incidir  sobre  os  respectivos  preGos.
20.10.Este      instrumento     convocat6rio      e      todos      os      seus      elementos      constitutivos,      estao
disponibilizados    em   meio   magnetico,    podendo   ser    obtidos    junto   ao    Pregoeiro,    observados    os
procedimentos   definidos  pelo  ORC.
20.11.As  ddvidas  surgidas  ap6s  a  apresentaGao  das  propostas  e  os  casos  omissos  neste  instrumento,
ficarao  dnica  e  exclusivamente   sujeitos  a   interpretac:ao  do   Pregoeiro,   sendo   facultada  ao  mesmo
ou   a   autoridade    superior   do   ORC,    em   qualquer    fase    da   licitac;ao,    a   promo€ao    de    diligencia
destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a   instruc:ao  do  processo.
20.12.Para   dirimir   controv6rsias   decorrentes   deste   certame,    excluido   qualquer   outro,    o   foro
competente   e   o  da   Comarca  de   Bananeiras/PB.

Serraria   -PB,    18   de  Maio   de   2021.
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ESTADO  DA  PARAIBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE   SERRARIA
cOMlssio  PERMENENTE  DE  LlclTAqao

ANExO   I   -   pREGao  pRESENclAL  NO   Oooi4/202i

TERMO   DE   REFERENCIA   -   ESPECIFICACOES

1. 0 . DO  OBJETO
1.1.Constitui   objeto   desta   licitaGao:   ContrataGao   de   Empresa   Especializada   para   PrestaGao   de
ServiGos  na  ImplantaGao  do  Prontuario  Eletr6nico  do  Cidadao  -  PEC/E-SUS  com  treinamento  e  suporte
tecnico  para  todos  os   setores  da  Secretaria  Municipal  de   Sadde  de  Serraria-PB.

2 . 0 . JUSTIFICATIVA
2.1.Considerando  as   necessidades   do  ORC,   ten  o  presente   termo  a   finalidade   de   definir,   t6cnica
e  adequadamente,   os  procedimentos   necessarios  para  viabilizar  a  contratac:ao  em  tela.
2.2.As  caracteristicas  e  especificaG6es   do  objeto  ora  licitado  sao:

3. O.OBRIGAC6ES   D0   CONTRATADO
3.1.Responsabilizar-se  por   todos   os   Onus   e   obrigaG6es   concernentes   a   legislac:ao   fiscal,   civil,
tributaria   e   trabalhista,   ben  como  por   todas   as   despesas   e   compromissos   assumidos,   a   qualquer
titulo,   perante  seus   fornecedores   ou  terceiros  em  razao  da  execuGao  do  objeto  contratado.
3.2.Substituir,   arcando  com  as   despesas  decorrentes,   os  materials   ou  servi€os   que  apresentarem
alteraG6es,   deteriorac:6es,   imperfeic:6es  ou  quaisquer  irregularidades  discrepantes  as  exigencias
do  instrumento  de  ajuste  pactuado,   ainda  que  constatados  ap6s  o  recebimento  e/ou  pagamento.
3.3.Nao  transferir  a  outrem,   no  todo  ou  em  parte,   o  objeto  da  contratac:ao,   salvo  mediante  pr6via
e  expressa  autorizaGao  do  Contratante.
3.4.Manter,    durante   a   vigencia   do   contrato   ou   outros   instrumentos   habeis,    em   compatibilidade
com   as    obrigaG6es    assumidas,     todas    as    condiG6es    de    habilitaGao   e    qualificaGao   exigidas    no
respectivo  processo  licitat6rio,   apresentando  ao  Contratante  os   documentos   necessarios,   sempre
que  solicitado.
3.5.Emitir  Nota   Fiscal  correspondente  a  sede  ou  filial   da  empresa  que  apresentou  a  documentac:ao
na   fase  de  habilitaGao.
3.6.Executar  todas  as  obriga?6es  assumidas  com  observancia  a  melhor  tecnica  vigente,   enquadrando-
se,       rigorosamente,       dentro      dos      preceitos      legais,       normas      e      especificac:6es      t6cnicas
correspondentes .

4.O.D0  CRIT£RI0  DE  ACEITABILIDADE  DE   PREC:OS
4.1.Havendo   proposta   ou   lance   vencedor   com  valor   para   o   respectivo   item  relacionado   acima,   na
coluna  c6digo:
4.1.1.Com   indicios   que   conduzam   a   uma   presunGao   relativa   de   inexequibilidade,    pelo   criterio
definido    no   Art.    48,    11,    da   Lei    8.666/93,    em   tal    situa€ao,    nao    sendo   possivel    a    imediata
confirmagao,   podera   ser   dada   ao   licitante   a   oportunidade   de   demonstrar ag"affL+rdrfe,



sendo-1he   facultado   o   prazo   de   03    (tres)   dias   titeis   para   comprovar   a   viabilidade   dos   preGos,
conforme  parametros   do  mesmo  Art.   48,   11,   sob  pena  de   desconsideraGao   do   item.
4.2.Salienta-se  que   tais   ocorrencias   nao  desclassificam  automaticamente   a  proposta,   quando   for
o  caso,   apenas   o  item  correspondente.
4.3.Os   lances  verbals   serao  efetuados   em  unidade  monetaria  nacional.

5.o.MODEla  DA  pRoposTA
5.1.E  parte   integrante  deste  Termo  de  Referencia  o  modelo  de  proposta  de  preGos   correspondente,
podendo   o   licitante   apresentar   a   sua   proposta   no   pr6prio   modelo   fornecido,    desde   que   seja
devidamente  preenchido,   conforme   faculta  o   instrumento  convocat6rio  -Anexo   01.
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ESTADO  DA  PARAIBA
PREFEITURA  MUNICIPAI.  DE   SERRARIA
cONIssao  pERmNENTE  DE  LlclTAqao

ANEX0   01   AO   TERMO  I)E   REFER£NCIA   -   PROPOSTA

PREGAO   PRESENCIAlj   N°    00014/2021

a

PROPOSTA

REF. :   pREGao  pRESENclAL  NO   Oooi4/202i

OBJETO:    ContrataGao    de    Empresa    Especializada    para    PrestaGao    de    ServiGos    na    ImplantaGao    do
Prontuario   Eletr6nico   do   Cidadao   -   PEG/E-SUS   com   treinamento   e   suporte   tecnico   para   todos   os
setores   da  Secretaria  Municipal   de   Sadde  de  Serraria-PB.

PROPONENTE :

Prezados   Senhores,

Nos   termos   da   licitaGao  em  epigrafe,   apresentamos  proposta  conforme  abaixo:

cODlco Dlsca"Imqio tINIDJDE QurmlDanE PRECO  tINIT. PRE€O   TOTAI.
i ervi€o   de   ImplantaGao,    treinamento,    manuten€ao   e meSeS 7

suporte   do   Sistema   de    Prontuario   Eletr6nico,    cc>
fornecimento    em    comodato    de    equlpamentos    para    3
nidades  Basicas  de  Sadde:   Link  de  acesso  a  Interne
ara  3  UBS,.   ImplantaGao,   Treinamento  e  suporte  para
s   Sistemas   e-SUS   ou  Sistema   semelhante  privado,   e-
US   AB   Territ6rio   ou   Sistema    semelhante   privado,
plicatlvo  de  acompanhamento  dos   Indices  do  Previne
rasil    e    Sistema    de    marcaGao    de    consulta,     co
isponibilizaGao   de   APP   em   sistema   Android   e   ios.

Suporte      Presencial      e      remoto      com     urn     t6cnico
isponivel  em  horario  comercial  de  segunda  a  sexta

feira.   0  treinamento  sera  realizado  in  loco  em  cada
nidade     Basica     de     Sadde     para      os     ESF     e     ACS.

Fornecimento  em  comodato  dos  seguintes  equlpamentos :
otebook   -Tela   com  no   minimo   15.3   Polegadas,    4   GB
e    RAM   DDR4    2400   rmz,    HD   SSD    120,     processador    co

frequencla   minima   de   base   2.10   GHz,    4   Threads,    co
indows    10,     entradas    HDMI    e    USE.     Quantidade:     15
nldades.    Tablet    -    com   no   minimo    8"    polegadas,
rocessador  Quad-core  2.0  GHz,   armazenamento  interno
e   32GB,   mem6ria   interna   de   2GB,    conectivldade   4G,
I-FI   e  Bluetooth,   Camera  Frontal  2.0  MP  e  traselra

8.0   MP,   Bat6ria   5.100mAh  e   Bivolt.   Com  carregador   e
acess6rios.     Quantidade:     21     unidades.     Impressora
ultifuncional  com  Tank  de  Tinta,   conectividade  WI-

FI    e    Bluetooh    e    Bivolt.    Quantidade:    9    unidades.
Roteador    com   450Mbps,    Antena:     3    antenas    externas
estaciveis   de   8   dBi   (RP-SIA),    Interface:   4   Portas

RAN    10/100Mbps,1    Porta    WAN    10/100lfops,     cobertura
amplificada,    atravessa   parede.    Mouse    sem    fic)    co
alcance  de   10  metros,   2.4   GHz,   com  pilhas   inclusas.

uantidade:    6   unidades.    Smart   TV   -Tela   em   FULLH
com   32"    Polegadas,    entradas   HDMI    e   USE,    cabo   d
alimentaGao,    cc>ntrole   remoto,    Suporte   para   parede,
cabo     HDMI     e     Garantia.      Quantidade:      3     unidades.
eposlGao    de    Tank   de    tinta    para    as    lmpressoras.

Servidor   e   Backup  em  nuvem.

VALOR   TOTAlj   DA   PROPOSTA   -   RS

PRAZO   -Item   5.0:

PAGAMENTO   -Item   18.0:

VALIDADE   DA   PROPOSTA   -Item   8.0:

/de



CNPJ

Responsavel
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ESTADO  DA   PARAIBA
PREFEITURA  MUNICIPAI.  DE   SERRARIA
coMlssfo  pmmNENTE  DE  LlclTAqho

ANExO   11   -   pREGao  pRESENclAI.  NO   Oooi4/202i

MODELOS    DE   DEcljARAC6ES

REF.:    PREGAO   PRESENCIAL   N°    00014/2021
PREFEITURA  MUNICIPAI.   DE   SERRARIA

PROPONENTE
CNPJ

®

a

1.0   -DECLARAGAO   de   cumprimento   do   disposto   no  Art.   7°,    Inciso   XXXIII,    da   CF   -Art.   27,    Inciso
V,    da   I,ei   8.666/93.

0  proponente   acima   qualificado,   sob  penas   da  Lei   e   em  acatamento  ao  disposto   no  Art.   7°   inciso
XXXIII   da  ConstituiGao   Federal,   Ijei   9.854,   de   27   de  outubro  de   1999,   declara   nao  possuir  em  seu
quadro   de   pessoal,    funcionarios   menores   de   dezoito   anos    em   trabalho   noturno,    insalubre   ou
perigoso   e   nem   menores   de   dezesseis    anos,    em   qualquer   trabalho;    podendo   existir   menores   de
quatorze  anos   na  condic:ao  de  aprendiz   na   forma  da   legislaGao  vigente.

2.0   -DECLARAGAO   de   superveniencia   de   fato   impeditivo   no   que   diz   respeito   a   participaGao   na
licitaGao.

Conforme  exigencia  contida  na  Lei  8.666/93,  Art.   32,   §2°,   o  proponente  acima  qualificado,   declara
nao  haver,   ate  a  presente  data,   fato  impeditivo  no  que  diz  respeito  a  habilitac:ao/participaGao
na  presente  licitaGao,   nao  se  encontrando  em  concordata  ou  estado  falimentar,   estando  ciente  da
obrigatoriedade    de    informar    ocorrencias    posteriores.    Ressalta,     ainda,     nao    estar    sofrendo
penalidade  de   declaraGao  de   idoneidade   no  ambito  da   administra€ao   Federal,   Estadual,   Municipal
ou  do  Distrito  Federal,   arcando  civil  e  criminalmente  pela  presente  afirmaGao.

3.0   -DECLARAGAO  de   submeter-se   a   todas   as   clausulas   e   condic;6es   do   correspondente   instrumento
convocat6rio .

0   proponente    acima    qualificado    declara    ter    conhecimento    e    aceitar    todas    as    clausulas    do
respectivo  instrumento  convc>cat6rio  e  submeter-se  as  condiG6es  nele  estipuladas.

Local   e   Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante   legal  do  proponente.

OBSERVACAO:
AS   DECLARACOES   DEVERAO   SER   ELABORADAS   EM   PAPEL   TIMBRADO   DO   LICITANTE,    QUANDO    FOR   0   CASO.

•L



ESTADO  DA  PARAIBA
PREFEITURA  Mtn.IclpAL  DE   sERRzmlA
cOMlssfo  pERmNENTE  I]E  I,IclTAgio

ANEXO   Ill   -   PREGAO   PRESENCIAL  N°   00014/2021

MODELOS    DA   DECLARAGAO   DE   REGULARIDADE   -   HABILITACAO

REF.  :    PREGAO   PRESENCIAlj   N°    00014/2021
PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   SERRARIA

PROPONENTE
CNPJ

a

a

1.0    -    DECLARAGAO    DE    REGULARIDADE    para    habilitaGao    previsto    no   Art.     4°,     Inciso    VII,     da    Lei
10 . 520/02 .

0  proponente  acima  qualificado,   declara,   em  conformidade  com  o  disposto  no  Art.   4°,   Inciso  VII,
da  I,ei  10.520/02,   que  esta  apto  a  cumprir  plenamente  todos  os  requisitos  de  habilitaGao  exigidos
no  respectivo  instrumento  convocat6rio  que  rege  o  certame  acima  indicado.

I.ocal   e   Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante  legal   do  proponente.

OBSERVAGAO:
A   DECLARAGAO   DEVERA   SER   ELABORADA   EM   PAPElj   TIMBRADO   DO   I,ICITANTE,    QUANDO   FOR   0   CASO.
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ESTAD0  DA  PARAIBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE   SERRARIA
cOMlssfo  PERMENENTE  DE  I.IclTngho

ANExO  Iv  -   pREGao  pRESENclAL  NO   Oooi4/2021

MINUTA   DO   CONTRATO

CONTRAT0  N° :    .... / ...- CPL

TERMO   DE   CONTRATO   QUE   ENTRE    SI   CELEBRAM   A   PREFEITURA   MUNICIPAL   DE    SERRARIA
E        .........,        PARA       EXECUGAO       DE       SERVIGO       CONFORME       DISCRIMINADO       NESTE
INSTRUMENTO   NA   FORMA   ABAIXO:

Pelo   presente   instrumento   de   contrato,    de   urn   lado   Prefeitura   Municipal   de   Serraria   -   Pra?a
Ant6nio   Bento,    93   -Centro   -Serraria   -PB,   CNPJ  n°   08.790.172/0001-18,    neste   ato   representada
pelo   Prefeito   Petr6nio   de   Freitas   Silva,    Brasileiro,    Casado,    residente   e   domiciliado   na   Rua
Maria   Duarte   Lima,    40   -Centro   -Serraria   -PB,    CPF   n°   008.766.164-06,    Carteira   de   Identidade
n°    2.365.161   SSP/PB,    doravante   simplesmente   CONTRATANTE,    e   do   outro   lado    ..................

.....................,    CNPJ   n°    .........,    neste   atc>   representado   por    ....    residente   e
domiciliado    na     ....,.......................................,     CPF    n°     .........,
Carteira     de     Identidade     n°      ....,     doravante     simplesmente     CONTRATADO,     decidiram    as     partes
contratantes  assinar  o  presente  contrato,   o  qual  se  regera  pelas  clausulas  e  condiG6es  seguintes:

clAiusulA  PRIMEIRA  -DOs  FunARENTOs :
Este   contrato   decorre   da   licitac:ao  modalidade   Pregao   Presencial   nc'   00014/2021,   processada   nos
termos   da   Lei   Federal   n°    10.520,    de   17   de   Julho   de   2002   e   subsidiariamente   a   Lei   Federal   n°
8.666,    de    21    de    Junho   de    1993;    Lei    Complementar    n°    123,    de    14    de    Dezembro   de    2006;    Decreto
Municipal   n°   002,   de  02   de  Janeiro  de  2009,.   e  legislaGao  pertinente,   consideradas  as  alterac:6es
posteriores  das  referidas  normas.

cLausulA  SEGUNDA  -DO  OBdETO:
0   presente   contrato   tern   por   objeto:    ContrataGao   de   Empresa   Especializada   para   Prestac:ao   de
ServiGos  na  ImplantaGao  do  Prontuario  Eletr6nico  do  Cidadao  -  PEC/E-SUS  com  treinamento  e  suporte
t6cnico  para  todos  os   setores  da  Secretaria  Municipal  de  Satide  de  Serraria-PB.

0    serviGo    devera    ser    executado    rigorosamente    de    acordo    com    as    condiG6es    expressas    neste
instrumento,     proposta     apresentada,     especificaG6es     tecnicas     correspondentes,     processo     de
licitaGao   modalidade   Pregao   Presencial   n°    00014/2021   e   instruG6es   do   Contratante,    documentos
esses  que  ficam  fazendo  partes   integrantes  do  presente  contrato,   independente  de  transcrigao;   e
sob  o  regime   de  empreitada  por  preGo  global.

cLiusuIA  TERCEmA  -DO  vAroR  E  pRE€Os:
a  valor  total   deste  contrato,   a  base  do  preGo  proposto,   6  de   RS   .. .    (...)  .

cLAusuIA  QUARm  -  Do  REArusmMENTo:
Os  preGos   contratados   sao   fixos  e   irreajustaveis   no  prazo  de  urn  ano.
Dentro  do  prazo  de  vigencia  do  contrato  e  mediante  solicitaGao  do  Contratado,   os  preGos  poderao
sofrer  reajuste  ap6s   o  interregno  de  urn  ano,   na  mesma  proporGao  da  variaGao  verificada  no  IPCA-
IBGE  acumulado,   tomando-se  por  base  o  mss  de  apresentaGao  da  respectiva  proposta,   exclusivamente
para  as  obrigaG6es   iniciadas  e  concluidas  ap6s  a  ocorrencia  da  anualidade.
Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro,   o  interregno  minimo  de  urn  ano  sera  contado  a  partir  dos
efeitos   financeiros  do  tiltimo  reajuste.
No  caso  de  atraso  ou  nao  divulgac;ao  do  indice  de  reajustamento,   o  Contratante  pagara  ao  Contratado
a   importancia   calculada   pela   dltima  variac;ao   conhecida,   liquidando   a   diferenc;a   correspondente
tao  logo  seja  divulgado  o  indice  definitivo.   Fica  o  Contratado  obrigado  a  apresentar  mem6ria  de
calculc)  referente  ao  reajustamento  de  preGos  do  valor  remanescente,   sempre  que  este  ocorrer.
Nas  aferic:6es  finals,   o  indice  utilizado  para  reajuste  sera,   obrigatoriamente,   o  definitivo.
Caso  o  indice  estabelecido  para  reajustamento  venha  a  ser  extinto  ou  de  qualquer  forma  nao  possa
mais   ser  utilizado,   sera  adotado,   em  substituiGao,   o  que  vier  a  ser  determinado  pela  legislaGao
entao  em  vigor.
Na   ausencia   de   previsao   legal   quanto   ao   indice   substituto,    as   partes   elegerao   novo   indice
oficial,   para  reajustamento  do  preGo  do  valor  remanescente,   por  meio  de  termo  aditivo.
0  reajuste  podera  ser  realizado  por  apostilamento.

CLiusuIA  QUINTA  -  DA  DOTAGfo:
As   despesas   correrao  por   conta  da  seguinte  dotaGao,   constante   do  orGamento  vigente:
Recursos    FPM,    ICMS,    TRIBUTOS,
04.01    FUNDO   MUNICIPAI,   DE    SA6D

MAC,    CUSTEIO   e   FUS
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10.301.0004.2008   ManutenGao   do   Programa  AtenGao   Basica   -Fns/Pab   Fixo
10.302.0004.2068   Manutenc;ao   das   Atividades   de   Satide   de   Media   e   Alta   Complexidade
3390.39   -1214   -Outros   ServiGos   de   Terceiros   -Pessoa   Juridica

clriusulA  SEXTA  -  DO  PAGARENTO:
0  pagamento  sera  efetuado  na  Tesouraria  do  Contratante,   mediante  processo  regular,   da  seguinte
maneira:    Os   pagamentos   serao   realizados   no   prazo   maximo   de   ate   30(trinta)    dias,    contados   a
partir   do   recebimento   da   Nota   Fiscal   ou   Fatura   devidamente   atestada   por   servidor   competente,
atrav€s    de   ordem   bancaria,    para   cr6dito   em   banco,    agencia   e   conta   corrente    indicado   pelo
contratado .

C14iusuIA  SiTIMA  -   DOS   PRAZOS   E  DA  VIG£NCIA:
Os  prazos  maximos   de   inicio  de   etapas   de   execuc:ao  e   de   conclusao  do   objeto  ora   contratado,   que
admitem  prorrogaGao  nas  condiG6es  e  hip6teses  previstas  no  Art.   57,   §   10,   da  Lei   8.666/93,   estao
abaixo  indicados  e  serao  considerados  da  assinatura  do  Contrato:
a  -   Inicio:   Imediato,.
b   -Conclusao:   7    (sete)   meses.
A  vigencia  do  presente  contrato   sera  determinada:   ate  o  final   do  exercicio  financeiro  de   2021,
considerada   da   data   de   sua   assinatura,.   podendo   ser   prorrogada   mos   termos   do   Art.    57,    da   Lei
8 . 666/93 .

cLiust]IA  OITAVA  -DAs  OBRIGng6Es  1>0  cONTRAmNTE :
a  -  Efetuar  o  pagamento  relativo  a  execu?ao  do  serviGo  efetivamente  realizado,   de  acordo  com  as
respectivas  clausulas  do  presente  contrato;
b   -   Proporcionar   ao   Contratado   todos   os   meios   necessarios   para   a   f iel   execuGao   do   serviGo
contratado ;
c   -   Notif icar   o   Contratado   sobre   qualquer   irregularidade   encontrada   quanto   a   qualidade   do
serviGo,   exercendo   a  mais   ampla   e   completa   fiscalizaGao,   o   que   nao  exime   o   Contratado   de   suas
responsabilidades  contratuais  e  legais;
d   -   Designar   representantes   com   atribuiG6es   de   Gestor   e   Fiscal   deste   contrato,    nos   termos   da
norma   vigente,    especialmente   para   acompanhar   e    fiscalizar    a   sua   execuc:ao,    respectivamente,
permitida  a   contrataGao   de   terceiros   para   assistencia   e   subsidio   de   informac:6es   pertinentes   a
essas  atribuiG6es.

clriusuIA  NONA   -   DAs   OBRIGng6Es  1>0  CONTRATADO:
a   -   Executar   devidamente   o   serviGo   descrito   na   Clausula   correspondente   do   presente   contrato,
dentro  dos  melhores  parametros   de  qualidade  estabelecidos  para  o  ramo  de  atividade  relacionada
ao  objeto  contratual,   com  observancia  aos  prazos  estipulados;
b  -  Responsabilizar-se  por  todos   os   Onus  e  obrigac:6es   concernentes   a   legislaGao   fiscal,   civil,
tributaria   e   trabalhista,   ben  como  por  todas   as   despesas   e   compromissos   assumidos,   a   qualquer
titulo,   perante  seus   fornecedores  ou  terceiros  em  razao  da  execuGao  do  objeto  contratado;
c  -Manter  preposto  capacitado  e  id6neo,   aceito  pelo  Contratante,   quando  da  execuGao  do  contrato,
que   o  represente   integralmente   em  todos   os   seus   atos;
d    -    Permitir    e    facilitar    a    fiscalizac:ao    do    Contratante    devendo    prestar    os    informes    e
esclarecimentos  solicitados;
e  -Sera  responsavel  pelos  danos  causados  diretamente  ao  Contratante  ou  a  terceiros,   decorrentes
de   sua  culpa   ou  dolo   na   execuc:ao  do  contrato,   nao  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade
a   fiscalizac:ao  ou  o  acompanhamento  pelo  6rgao   interessado;
f  -Nao  ceder,   transferir  ou  subcontratar,   no  todo  ou  em  parte,   o  objeto  deste  instrumento,   sem
o  conhecimento  e  a  devida  autorizaGao  expressa  do  Contratante;
g   -   Manter,    durante   a   vigencia   do   contrato,    em   compatibilidade   com   as   obrigaG6es   assumidas,
todas   as   condic:6es   de   habilitac:ao  e   qualificaGao   exigidas   no   respectivo  processo   licitat6rio,
apresentando  ao  Contratante  os  documentos   necessarios,   sempre  que  solicitado.

cLiusuIA  Dfcnm  -  I>A  AI.TERAc:io  I  REsclsao:
Este  contrato  podera  ser  alterado  com  a  devida  justificativa,   unilateralmente  pelo  Contratante
ou   por   acordo   entre   as   partes,    nc>s   casos   previstos   no   Art.    65   e   sera   rescindido,    de   pleno
direito,   conforme   o   disposto  nos  Arts.   77,   78   e   79,   todos   da  Lei   8.666/93.
0    Contratado    fica    obrigado    a    aceitar,    nas   mesmas    condic:6es    contratuais,    os    acrescimos    ou
supress6es   que   se   fizerem  mos   serviGos,   ate   o  respectivo   limite   fixado   no  Art.   65,   §   1°   da  Lei
8.666/93.  Nenhum  acrescimo  ou  supressao  podera  exceder  o  limite  estabelecido,   salvo  as  supress6es
resultantes  de  acordo  celebrado  entre  os  contratantes.

cl4aust7IA  D±clMA  PRIREIRA  -   DO  RECEBIMENTO:
Executado  o  presente  contrato  e  observadas  as  condic:6es  de  adimplemento  das  obrigaG6es  pactuadas,
os   procedimentos   e   prazos   para   receber   o   seu   objeto   pelo   Contratante   obedecerao,    conforme   o
caso,   as   disposiG6es   dos   Arts.   73   a   76,   da   Lei   8.666/93.

clLiusulA  I>iclMA  SEGUNI)A  -Das   pENALIDADEs :
A  recusa   injusta   em  deixar   de   cumprir  as   obrigaG6es   assumidas   e  preceitos   legais,   sujeitara   o
Contratado,   gal-antida  a  previa  defesa,   as   seguintes  penalidades  previstas  nc>s  Arts.   86  e   87,   da
Lei   8.666/93:   a  -advertencia;   b  -multa  de  mora  de  0,5%   (zero  virgula  cinco  por  cento)   aplicada
sobre  o  valor  do  contrato  por  dia  de  atraso  na  entrega,   no  inicio  ou  na  execu?ao  do  objeto  ora
contratado;   c  -  multa   de   10%    (dez  por  cento)   sobre   o  valor   contratado  pela   inexecuGao  total   ou
parcial   do   contrato;   d   -   simultane
Ijei   8.666/93   e   na   I,ei   10.520/02.

nte,   qualquer   das   penalidades   cabiveis   fundamentadas   na



cLAusuIA  Diclm  TERCEIRA  -  DA  cOMPENSAqao  FINANCEIRA:
Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento  nos  termos  deste  instrumento,   e  desde  que  o  Contratado
nao   tenha   concorrido   de   alguma   forma   para   o   atraso,    sera   admitida   a   compensaGao   financeira,
devida  desde  a  data  limite  f ixada  para  o  pagamento  ate  a  data  correspondente  ao  efetivo  pagamento
da  parcela.   Os   encargos  morat6rios  devidos  em  razao  do  atraso  no  pagamento  serao  calculados   com
utilizaGao   da   seguinte   f6rmula:   EM  =  N   x   VP   x   I,   onde:   EM  =   encargos   morat6rios;   N   =   ninero   de
dias   entre   a  data  prevista  para   o  pagamento  e  a  do  efetivo  pagamento,.   VP  =  valor  da  parcela  a
ser  paga;   e   I   =   indice   de  compensaGao   financeira,   assim  apurado:   I   =   (TX   +   100)   +   365,   sendo   TX
=   percentual   do   IPCA-IBGE   acumulado   nos   tiltimos   doze   meses   ou,    na   sua   falta,    urn   novo   indice
adotado  pelo  Governo   Federal   que   o  substitua.   Na  hip6tese   do  referido   indice  estabelecido  para
a  compensac:ao  financeira  venha  a  ser  extinto  ou  de  qualquer  forma  nao  possa  mais  ser  utilizado,
sera  adotado,   em  substituic:ao,   o  que  vier  a  ser  determinado  pela   legislaGao  entao  em  vigor.

clLiusuIA  DficlMh  QunRm  -  Do  FORo:
Para   dirimir   as   quest6es   decorrentes   deste   contrato,    as   partes   elegem   o   Foro   da   Comarca   de
Banane iras / PB .

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

Serraria   -   PB ,...    de    ...............    de    .....

TESTEMUNHAS PELOS   CONTRATENTES

PETRONIO   DE   FREITAS    SILVA
Prefeito
008 . 7 66 .164-06

FUNDO   MUNICIPAL   DE   SAUDE   DE   SERRARIA   ~    PB
GLEYCIANNY   RIBEIRO   DA   SILVA
Secretaria

PEI.O   CONTRATADO
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