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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N° 2017.11.30.1-PP
Regido pela Lei n.° 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93 e suas alterafoes posteriores, Lei N°
123 de 14 de dezembro de 2006 e legislafao complementar em vigor.

PREAMBULO

O Pregoeiro do Municipio de Pacoti, designada pela Portaria n.° 304/2017, de 14 de Junho de 2017,
toma publico para conhecimento de todos os interessados que as 09:00 horas do dia 19 de Dezembro
de 2017, na Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti, localizada a Av. Coronel Jose Cicero Sampaio,
N° 663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, em sessao publica, dara inicio aos procedimentos de
recebimento e abertura dos envelopes concementes as propostas de prefos, formaliza<pao de lances
verbais e documentos de habilitafao da licitagao modalidade PREGAO PRESENCIAL N°
2017.11.30.1-PP, identificado abaixo, mediante as condifoes estabelecidas no presente Edital e seus
anexos.

CONTRATA£AO DE EMPRESA PARA PRESTAÿAO DE SERVICOS

DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A
PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

Objeto:

Criterio de Julgamento:

Menor Pre?o por LOTE

Especie:

Pregao Presencial

Secretaria(s)/Orgaos
Participantes:

SECRETARIA DE SAUDE

Nesta licitacao serao encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados:
1. LICITACAO: - O procedimento de que trata o presente edital;
S
2. LICITANTE: - Pessoa Juridica que participa desta licitaÿao;
3. HABELITACAO:
Documentos referentes a verificagao atualizada da situaÿSo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacSo tecnica, economico-financeira, que seja exigida ncste
edital, do vencedor da fase dc proposta de pre?os;
4. ADJUDICATARIA: - Pessoa Juridica vencedora da licitafao, a qual sera adjudicado o seu
objeto;
5. CONTRATANTE: - O Municipio de Pacoti, atraves do(s) orgao(s) competente(s) que e(sao)
signatario(s) do instrumento contratual;
6. VENCEDORA: - Pessoa Juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitaÿo, e e signataria do
contrato com a Administraÿao Publica;
7. FISCALIZACAO/ENTERVENIENCIA: - A Prefeitura Municipal de Pacoti, que e o orgao
encarregado do acompanhamento e fiscalizaÿao do fomecimento;
8. PREGOEIRO: - Servidor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que
realizara os procedimentos de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes das
propostas de preÿos e da documentaÿao de habilitacao, abertura dos envelopes, o seu exame e a
classificafao dos proponentes, conduÿao dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da
proposta ou do lance de menor pre?o, adjudica<pao, quando nao houver recurso, elaboraÿao da ata,
condufao dos trabalhos da equipe de apoio, recebimento, o exame e a dcÿisao sobre recursos e o
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encaminhamento do processo devidamente instruido, apos a adjudicafao, a autoridade superior,
visando a homologagao e ou a contratafao;
9. EQUIPE DE APOIO: - Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal,
formada por, no minimo, 02 servidores que prestarao a necessaria assistencia ao PREGOEERO
durante a realizafao do pregao;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: - E o titular do orgao ou entidade de origem desta licitafao,
Ordenadora de Despesa do(s) orgao(s) competente(s), incumbido de defmir o objeto da licitarpao,
elaborar seu Projeto Basico/Termo de referencia, determinar a abertura da licitafao, decidir os
recursos contra atos do Prcgoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposifao de
recurso, homologar o resultado da licitafao e promover a celebraÿao contratos;
ll.MENOR PRECO POR LOTE-: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitac3o.
12. PMP: - Prefeitura Municipal de Pacoti.

A
APRESENTADAS:
PARTE A - Condifdes para competifao, julgamento e adjudicafao
Em que sao estabelecidos os requisites e as condifoes para competifao, julgamento e formalizafao
dos contratos.

PARTE B - ANEXOS
Anexo I - Termo de Referencia do Objeto;
Anexo II - Modelo de Proposta de Prefos;
Anexo III - Modelo de Declarafoes / Procurafao;
Anexo IV -Minuta do Contrato.
1- DO OBJETO

-

A presente liritafao tern por objeto e a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTARAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAF1A, DESTINADOS A
PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE,
CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE
REFERENCIA, tudo de acordo com as especificafoes dos Anexos, parte integrante deste cdital.

1.1

-

2 DAS CONDIC0ES DE PARTICIPAÿAC)

2.1 - Poderao participar desta licitagao, pessoa juridica sob a denominafao de sociedades empresarias
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por afoes, anonima e limitada)
e de sociedades simples (associates, fundafoes e sociedades cooperativas) regularmente
estabelecidos neste Pais, cadastrados ou nao no Cadastro de Fomecedores da Prefeitura Municipal de
Pacoti e que satisfafam a todas as condifoes da legislafao em vigor, deste edital, inclusive tendo seus
objetivos sociais compativeis com o objeto da licitafao.
2.2 - A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitafite implicara na
impossibilidade de sua participafao no certame.
2.3 - Nao poderao participar licitantes com socios, diretores ou representantes comuns.
2.3.1 Se antes do inicio da abertura dos envelopes de prefo for constatada a comunhao de socios,
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas podera participar do
certame.
2.3.2 Se constatada a comunhao de socios, diretores ou representantes entre licitantes participantes
apos a abertura dos envelopes de prefO, os rcspectivos participantes serao automaticamente
desclassificados do certame, independentemente do pre?o proposto.

-

-
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2.4 - Nao poderao participar da presente licitato os interessados que se encontrem em processo de
falencia on concordata, de dissolute, de fusao, de cisao ou de incorporate, ou ainda, que estejam
cumprindo suspensao temporaria de participate em licitato ou impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, ou tenham sido declaradas inidoneas e estejam impedidas de
licitar ou contratar com a Administrate Publica Federal, Estadual e Municipal, bem como licitantes
que se apresentem constituidos na forma de empresas em consorcio, ou ainda.
2.5 - Empresas cujos diretores, gerentes, socios e responsaveis tecnicos sejam servidores ou dirigentes
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, membro efetivo ou substituto da Comissao de
Pregao, bem como o PREGOEIRO ou membro da Equipe de Apoio.
2.6 - A(s) empresa(s) participante(s) do presente processo licitatorio devera(ao) estar ciente que o
objeto adquirido estara sujeito a aceitato pelo orgao recebedor, ao qual cabera o direito de recusar
caso n3o esteja de acordo com o especificado no Termo de Referencia da presente licitato ou seja o
servifos de qualidade inferior ao solicitado ou ainda por questao de interesse publico devidamente
justificado.
2.6 A participate na licitato implica automaticamente na aceitato integral e irretratavel dos
termos e conteudos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em
vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informafdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitato.

-

-

2.7 As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP),
conforme incisos I e II do Artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e
que pretenderem usufruirem de seus beneficios nesta licitato do regime diferenciado e favorecido
previsto naquela lei, deverao apresentar, no ato do CREDENCIAMENTO a Certidao
Simplificada emitida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da IN 103/2007 do DNRC Departamento Nacional de Registro no Comercio.
2.8 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) que nao apresentarem a certidao prevista no subitem anterior.
poderao participar normalmente do certame, porem, em igualdade de condifocs com as empresas
nao enquadradas neste regime.
2.9 - O inicio da sessao de credenciamento dar-se-a ate o horario previsto no preambulo deste edital
sem tolerancia (para os proponentes) para possiveis atrasos, podendo haver atrasos exclusivamente
por parte da Comissao, somente em caso fortuito ou de for?a maior.

-

3 DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO
3.1 - Credenciamento;
3.2 - Recebimento dos envelopes de “propostas de prepos” e “documentos de habilitato”;
3.3 - Abertura das propostas de preÿos apresentadas, verificato e classificato inicial;
3.4 Lances verbais entre os classificados;
3.5 - Habilitato do licitante melhor classificado;
3.6 - Recursos;
3.7 - Adjudicate.

-

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - No dia, hora e local definidos no preambulo deste Edital, sera realizada sessao publica para
recebimento dos documentos de Credenciamento, envelopes contendo as Propostas de Precos e
Documentos de Habilitate, devendo o interessado ou seu representante, se for o caso, credenciar-se
a perante Pregoeiro Oficial do Municipio de Pacoti.
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4.2 - Cada licitante devera apresentar-se com apenas 01 (um) representante, devidamente munido de
documentagao habil de credenciamento, o qual sera o unico admitido a intervir nas diversas fases do
procedimento licitatorio, respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado.

-

4.3 Para o credenciamento do representante deverao ser apresentados os seguintes documentos:
4.3.1 - Copia de seu documento oficial de identifica?ao (com foto) do representante, valido na forma
da lei; e
4.3.2 Procura?ao publica ou instrumento particular de mandato, conforme modelo discriminado no
item 1 do ANEXO III deste Edital, caso o representante nao seja socio-gerente, diretor do licitante ou
titular de firma individual, firma reconhecida do outorgante;
4.3.3 - Documento que comprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica,
ata de sua eleifao, etc.)
4.3.4 - Declaracao (com firma reconhecida em cartorio) dando ciencia de que cumprem os requisitos
de habilitaÿao, conforme modelo disposto no item 2 do ANEXO III deste Edital;

-

-

4.4 Caso o credenciado da pessoa juridica licitante seja socio-gerente, diretor do licitante ou titular
de firma individual, dispondo por si so de poderes de representaÿao, deverao ser apresentados
documentos que comprovem tal condifao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleifao,
etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigafoes em
decorrencia de tal investidura, acompanhado do documento oficial de identificafao.
4.5 - A incorrefao ou nSo apresentafao dos documentos de que tratam os subitens anteriores nao
implicara na desclassificaÿao do proponente. Todavia, impedira o representante dc se manifestar e
responder pelo participante nas diversas etapas do procedimento, tendo em vista o Credenciamento,
ser etapa fundamental e obrigatoria ao presente processo (Art. 11, inc. IV do Decreto n° 3.555 de
08/08/2000), exceto a ausencia do item 4.3.4, bem como a incompatibilidade do objeto social da
proponente com o objeto da licitafao, na qual estes, implicam no descumprimento das condifoes de
participagao e consequentemente enseja ao desatendimento quanto as exigencias editalicias,
proporcionando assim a eliminaÿao sumaria do competente processo licitatorio, acarretando ao nao
prosseguimento e participacao nos demais procedimentos e fases.
4.6 - Os documentos elencados no subitem 4.3 deverao ser apresentados em separado dos envelopes
de Proposta de Preÿo e de Documentos de Habilitagao, para que possam ser analisados no inicio dos
trabalhos.
4.7 - Tao somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatorio, sendo admitido,
para esse efeito, um linico representante por licitante interessada;
4.8 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procura?ao, podera representar mais de uma empresa
neste Pregao, sob pena de exclusao sumaria de ambas as licitantes representadas, assim, devera
escolher qual empresa o representara;
4.9 - No decorrer do procedimento licitatorio, os licitantes poderao nomear representantes, caso nao
os tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos
exigidos neste item. Entretanto, nao sera admitida a participacao de um mesmo representante para
mais de uma empresa/entidade licitante.
4.10-0 PREGOEIRO ao iniciar os trabalhos, promovera a chamada para credenciamento de todos
os interessados para entregarem os documentos de credenciamento e envelopes, caso nao exista
demais manifestafoes, dar-se-a por encerrada a etapa de credenciamento, nao se admitindo licitantes
retardatarios;
4.11- Todos os documentos necessarios a participacao na presente fase deverSo ser apresentados em
original, copia autenticada por cartorio competente, publica?ao em Orgao Oficial ou autenticada pela
Comissao de Pregao, mediante apresentacao do original.
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5 - DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES A SEREM APRESENTADOS
•Beta

5.1 - Alem dos documentos de credenciamento e condigoes de participagao, previstos no item 4, cada
licitante devera ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
“Proposta de Preÿo” e “Documentos de Habilitafao”.
5.2- Os conjuntos de documentos relativos a “Proposta de Prefos” e aos “Documentos de
Habilitafao” deverao ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no fecho,
endere?ados a Prefeitura Municipal de Pacoti, identificados com o numero da presente licitafao, com
o nome do licitante, o numero do CNPJ, os titulos dos seus conteudos (“Proposta de Pre?o” ou
“Documentos de Habilitaÿao”), respectivamente.
5.3- Todos os documentos necessarios a participafao na presente licitaÿao poderao ser
apresentados em original, copia de publicafoes em orgao da impressao oficial, copia do original
autenticada por cartorio competente.
5.3.1- NSo serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnet icos, filmes ou
copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustrapao das propostas de prefo.
5.3.2- Os documentos necessarios a participaÿao na presente licitafao, compreendendo os
documentos de credenciamento, as propostas de preÿos e documentos referentes a habilitaÿao,
deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.3.3- Quaisquer documentos necessarios a participaÿao no presente certame licitatorio, apresentados
em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
5.4- Nas certidoes apresentadas neste processo, quando nao consignado o respectivo prazo de
validade em seu bojo, deverao ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores a data marcada para
o recebimento dos envelopes, salvo determinaÿao legal especifica em contrario, comprovada
mediante documento.
6 - DAS PROPOSTAS DE PRE£OS

6.1 - A proposta de prefos devera ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo
com os dados do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta nao lavavel ou confeccionada
por maquina, impresso por computador ou qualquer processo eletronico, sem altemativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada, contendo na parte externa do envelope correspondente as
seguintes indicates:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGAO PRESENCIAL N.° 2017.1I.30.1-PP
LICITANTE:
CNPJ
ENVELOPE N 01 (PROPOSTA DE PRECOS)

6.2- A proposta de

preÿos devera ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II
deste Edital, contendo:
6.2.1- A modalidade e o numero da licitafao;
6.2.2- Enderefamento a Comissao de Pregoes da Prefeitura Municipal de Pacoti;
6.2.3- Razao Social, CNPJ, enderefo, numero da conta corrente, agencia bancaria, identificaÿao do
respectivo banco, e se houver, numero do telefone/fax, e enderefo eletronico do proponente;
6.2.4- Prazo de execufao maximo, conforme os termos do edital;
6.2.5- Prazo de validade nao inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;
6.2.6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no
Cjr\
edital;
J_j>
6.2.7- Os valores unitarios em alg_arismos de cada item;
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6.2.8 - Valor Global, em algarismo e por extenso;
6.2.9 - Declarafao da licitante que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, ffetes, seguros, deslocamcntos de
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fomerimento licitado, inclusive a
margem de lucro.
6.3 Caso a Proposta de Prepo apresentada, esteja sem a devida assinatura, na forma do item 6.1
deste edital, a mesma podera ser assinada no momento da constatacao da falha, desde que os
responsaveis legais estejam previamente credenciados e estejam presentes na sessao correspondente
credenciados para o ato.
6.4 Os prefos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimais apos a
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas
casas decimais dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente nacionai.
6.5 - Os prefos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nSo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alterafao dos mesmos, sob alegagao de erro, omissio ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
6.6 - Ocorrendo discrepancia entre os prefos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, podendo a
Pregoeiro proceder as correfoes necessarias quanto aos resultados dos calculos dos valores totais dos
itens corrigidos.
6.7 - Os quantitativos licitados e cotados deverao ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
6.7.1- A proposta deve contemplar o quantitative do item em sua totalidade conforme licitado.
6.8 - A apresentafao da proposta de prefos implica na ciencia clara de todos os termos do edital c
seus anexos, em especial quanto a especificafao dos bens e as condifoes de participafao, competicao,
julgamento e formalizapao dos contratos, bem como a aceitagao e sujeifao integral as suas
disposicoes e a legislacao aplicavel, notadamente as Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, alterada
e consolidada.
6.9 - Os prefos a serem cotados deverao levar em conta os pre?os estimados para a contratafao,
insertos na planilha anexa ao processo.
6.10 - Na analise das propostas de preÿo a Pregoeiro observara preferencialmente o pre?o unitario,
facultando-lhe, porem, segundo criterio de conveniencia e oportunidade observar o preco total.
6.11 - Sera desclassificada a proposta de prefos apresentada em desconformidade com o item 6 deste
edital.
6.12 - Somente serao aceitos os documentos acondicionados no envelope “A” nto sendo admitido o
recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer
adendo aos ja entregues ao Pregoeiro.

-

-

7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÿAO

7.1- O envelope “Documentos de Habilitafao” devera conter os documentos exigidos em uma unica
via, e ser apresentado na forma do subitem 5.2 deste edital, contendo a seguinte inscrifao no seu
frontispicio:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGAOPRESENCIAL N.° 2017.11.30.1-PP

LICITANTE:

CNPJ
ENVELOPE N.° 02 (DOCUMENTOS DE
HABILITACAO)

7.2- Os interessados, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada, habilitar-se-5o a presente licitagao mediante a apresentafao dos documentos abaixo
relacionados (subitens 7.3 a 7.7), os quais serao analisados pelo Pregoeiro quanto a sua autenticidade
e o seu prazo de validade.
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7.3 RELATTVA A HABILITAÿAO JURIDICA:
7.3.1- REGISTRO COMERCLAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a
matriz.
7.3.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em
vigor devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, cm se
tratando de sodedades empresarias e, no caso de sodedades por a?oes, acompanhado de documentos
de eleifao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbafao no registro da Junta onde tem sede a
matriz.
7.3.3 - INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sodedades simples - exceto
cooperativas - no Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em
exerricio; devendo, no caso da lidtante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro no
Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbagio no Cartorio onde
tem sede a matriz.
7.3.4 - DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sodedade estrangeira em
fundonamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
7.3.5 - DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO VALIDO (COM FOTO) E
COMPROVANTE DE CPF, do Socio - Administrador e ou Titular da Empresa.

r

7.4- RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.1- Prova de inscrifao no Cadastro Nadonal de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.4.2- Prova de inscri?ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do lidtante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
7.4.3- Provas de regularidade, em plena validade, para com:
7.4.3.1- a Fazenda Federal (consistindo em Certidao Conjunta Negativa de Debito quanto aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao (PGFN);
7.4.3.2- a Fazenda Estadual (Certidao Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante);
7.4.3.3- a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de Debitos Munidpais) do domicilio ou sede do
lidtante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
7.4.3.5- o Fundo de Garantia por Tempo de Serviÿo - FGTS;
7.4.3.6- a Justifa do trabalho (Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT).

7.4.4- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Poite (EPP) deverao apresentar toda a
documenta?ao exigida para efdto de comprovaeao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restri?ao;
7.4.5- Havendo alguma restrieao na comprovaÿao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, cujo termo inidal corresponded ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critcrio da Comissao de Pregoes,
para a regulariza?ao da documentafao e emissao de eventuais certidocs ncgativas ou positivas com
efeito de certidao negativa;
7.4.6- A nao-regularizagao da documentapao, no prazo estabelecido, implicara decadencia do direito
a contratagao, sem prejuizo das sanÿSes previstas no an. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou
a revogagao da licitaÿao, ou lote, conforme o caso.
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7.5- RELATIVA A QUALIFICAÿAO ECONOM1CO-FINANCEIRA:
7.5.1. Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica;
7.5.2- Balanfo Patrimonial e demonstrafoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que
comprovem a boa situafao fmanceira da empresa, vedada a sua substituifao por balancetes ou
balanfos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(tres) meses da data de apresentaÿao da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado
no CRC, bem como por socio, gerente ou diretor,
7.6 - RELATIVA A QUALIFICAÿAO TfcCNICA:
7.6.1- Comprova<pao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto
da licitafao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, nos quais conste execu?ao de servifos de mesma natureza do objeto da
presente licita?ao, acompanhado do respectivo contrato firmado com a entidade que expediu o
referido atestado de capacidade tecnica.
7.6.1.1- O atestado de Capacidade devera corner o numero da licitafSo que deu origem bem como o
numero do contrato respectivo, se hcuver, devendo o atestado estar com firma reconhecida do
subescritor.

-

7.7 DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
7.7.1- Alvara de funcionamento;
7.7.2- Declarafao (com firma reconhecida em cartorio) de que, em cumprimento ao estabelecido na
Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao incisO XXXIII, do artigo 7°,
da Constituifao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condiÿao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.7.3- Declarafao (com firma reconhecida em cartorio) expressa de integral concordancia com os
termos deste edital e seus anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.7.4- Declaraÿao (com firma reconhecida em cartorio), sob as penalidades cabiveis, dc inexistdneia
de fato superveniente impeditivo da habilita<pao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.°
8.666/93).

7.8 - A documentaÿao constante dos envelopes de habilitagao que forem abertos integral os autos do
processo licitatorio e nao sera devolvida.
7.8.1 - Os envelopes com os documentos relativos a habilitaÿao dos licitantes nao dedarados
classificados ao final da fase de competifao poderao ser retirados por seus representantes na propria
sessao, exceto caso haja interposifao dc recursos, onde os mesmos ficarao sob a guarda da Comissao
de Pregoes, podendo ser requerido somente ao julgamento definitivo do mesmo.
7.8.2 - Os documentos nao retirados permanecerao em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados,
durante 30 (trinta) dias corridos a disposifao dos respectivos heitantes. Findo este prazo, sem que
sejam retirados, serao destruidos.
7.9 - Sera inabihtado o licitante que nao atender as exigencias deste edital referentes a fase de
Habilitafao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteudos e forma.

£
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8 - DOS PROCEDIMENTOS E DEMAIS IN FORM AZOF'S DA SESSAO PUBLICA
(CERTAME)

8.1-0 Pregao sera do tipo presencial, com a abertura da licitagao em sessao publica, dirigida por um
Pregoeiro, e realizar-se-a no enderego constante do Prcambulo deste Edital, seguindo o tramite
indicado abaixo e obedecendo a legislagao em vigor.
8.2- RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES: A
partir do horario estabelecido no preambulo deste Edital tera inicio a sessao publica do Pregao
Presencial, na presenga dos representantes dos licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato,
onde a Pregoeiro recebera de cada licitante ou de seu representante os documentos a que se referem o
item 4 deste edital (Credenciamento) e os envelopes 01 (Propostas de Pregos) e 02 (Documentos de
Habilitagao) em envelopes distintos, dcvidamente lacrados e rubricados nos fechos, fazendo registrar
o nome dos licitantes que assim procederam.
8.2.1 - Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento
sera aceito pelo Pregoeiro.
8.2.2 - Apos a entrega dos envelopes nao cabera desistencia por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.3- CREDENCIAMENTO: No inicio da sessao os representantes dos interessados em participar do
certame deverao se identificar e se for o caso comprovar a existencia dos necessarios poderes para
formulagao de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, na forma do
item 4 deste instrumento, assinando entao lista de presenga.
8.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRE£OS: Abertos os
envelopes contendo a “Proposta de Pregos” de todos os licitantes, a Pregoeiro ou membro da equipe
de apoio fara a verificagao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital.
A seguir, a Pregoeiro informara aos participantes presentes quais licitantes aprcsentaram propostas de
pregos para o(s) objeto(s) da presente licitagao e os respectivos valores ofertados.
8.4.1- Apos a abertura dos envelopes contendo as propostas de pregos a Pregoeiro examinara a
compatibilidade desta com os termos do edital, desclassificando as propostas que nao atendam aos
termos desse edital.

8.4.2- A Pregoeiro podera, a qualquer tempo, determinar a suspensao da sessao, a fim de que o setor
tecnico da(s) Secretaria(s) interessada(s) na presente licitagao proceda ao exame de qualidade e
compatibilidade dos itens com os termos do edital, na forma do item 6.13 deste edital.
8.5- CLASSEFICACAO INICLAL: A Pregoeiro fara a ordenagao das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de MENOR
PREÿO POR LOTE e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em ate 10% (dez por cento) relativamente a de MENOR PRE£0 POR LOTE para que seus

representantes participem dos lances verbais.
8.5.1- Caso nao sejam verificadas no minimo 03 (tres) propostas de pregos nas condigdes definidas no
sub item 7.5, a Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate o maximo de 03 (tres), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos nas propostas
escritas iniciais.
8.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentagao de lances verbais,
que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com pregos decrescentes,
obedecendo as seguintes disposigoes:
8.6.1- A Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma seqfiencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prego e os demais, em
ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas sera realizado
imediatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
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8.6.2- So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado.

8.6.3- A Pregoeiro no initio ou no decorrer da etapa de lances veibais tera a prerrogativa de:
a) determinar um intervalo minimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
8.6.4- Nio sera aceito o lance realizado em desacordo com as determinatives emanadas do Pregoeiro
na forma do sub item anterior.
8.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar
de apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alinea “b”ÿk> sub item 8.6.3.
8.6.6- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
exclusHo do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances veibais, ficando sua ultima proposta
registrada para efeito de classificapao ao final da etapa competitiva.
8.6.7- Quando nao mais se realizarem lances verbais por qualquer dos lititantes sera declarada
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, exclusivamente
pelo criterio de menor prepo.
8.6.8- O Pregoeiro podera negotiar dirctamente com o proponente para que seja obtido prepo melhor
para a Administrapao nas situapoes em que nSo se realizem lances veibais, ou realizando-se, depois
de declarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subseqiiente.
8.6.9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na propria sessao do Pregao
Presencial.
8.6.10. Apos a etapa de lances, sendo verificada a ocorrencia de empate ficto, seti assegurada, como
criterio de desempate, preference de contratapao para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.10.1. Entende-se por empate ficto, aquelas situates em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5 % (cinco por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.
8.6.10.2. Nao ocorrera empate ficto quando o melhor lance fiver sido apresentado por empresa que se
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.6.11. Para efeito do disposto no item 8.6.10 deste Edital, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-4 da
seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para, em
querendo, apresentar nova proposta de prepo inferior aquela considerada vencedora do certame, no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusao, situacao
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) nao ocorrendo a contratapao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, serao convocadas as remanescentes ME/EPP que porventura sc enquadrem no mesmo
intervalo percentual de 5%, na ordem classificatoria, para o exerticio do mesmo direito;
c) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no aludido intervalo, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta, desde que nao haja lances.
8.6.12- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificapao final das propostas, a Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado,
especialmente quanto a conformidade entre a proposta/oferta de menor prepo e o valor estimado
para a contratapao constante da planilha anexa ao processo, detidindo motivadamente a respeito.
8.6.13- Tratando-se de prepo inexeqiiivcl, a Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de dcsclassificatilo.
8.6.14- Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior, a Pregoeiro abrira o envelope de
habilitatiio do licitante primeiro classificado “sob condipao”, considerando o disposto no subitem
anterior.
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8.6.15- Diante da hipotese tratada no subitem 8.6.13 a Pregoeiro podera, tambem “sob condifao”,
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormente oferecida a fun de conseguir menor pre?o, caso nao comprovada a
exequibilidade do licitante anteriormente classificado.
8.6.16- O lance verbal depois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver desistencia dos lances
ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penahdades constantes deste edital.
8.6.17- Os licitantes que apresentarem prefos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serao
considerados desclassificados, nao se admitindo complementafao posterior.
8.6.18- Considerar-se-ao prefos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os prefos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.6.19- Nao serao adjudicadas propostas com pre?os unitarios e/ou global superiores aos valores
estimados para a contratafao, constantes da planilha anexa ao processo.
8.6.19.1 - Serao considerados compativeis com os de mercado os pre?os registrados que forem iguais
ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura de Pacoti, responsavel
pela elaborafao e emissao da referida Planilha, assim tambem, dirimidas as eventuais duvidas que
possam surgir.
8.6.20- Caso o prefo referente ao prefo final seja composto de prefos unitarios, devera a Pregoeiro,
antes da convocagao de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequafao desses pre?os ao valor
do lance final.
8.6.21- Caso a licitante classificada com o MENOR PRECO POR LOTE seja uma ME/EPP e esta
apresente restrifoes na comprovafao da regularidade fiscal, sera convocada para apresentar a
documentaÿao regularizada. Conta-se a partir da declaracao de vencedora do ceitame, o prazo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a criterio do Pregoeiro, para regularizacpao da
documentafao, nos termos do § lo do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.22- A nao-regularizafao da documentapao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadencia do direito a contratafao, sendo facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os ficitantes
remanescentes, na ordem de classificapao crescente, revogar a licitafao ou o lote/item, conforme o

caso.
8.6.23- Caso a licitante classificada com o MENOR PRECO POR LOTE seja uma empresa nao
beneficiada pelo tratamento diferenciado e nao apresente situafao regular, no ato da assinatura dos
contratos, sera convocado outro licitante, observada a ordem de classificado crescente, para celebrar
o contrato, e assim sucessivamente.
8.6.24- O Contrato devera ser assinada em ate 05 (CINCO) DIAS UTEIS da convoca?ao do licitante
declarado vencedor, observados os itens 8.6.21, 8.6.22 e 8.6.23, cabendo ainda a negociafao direta, a
fim de se obter prefo mais vantajoso.
8.7- HABILITACAO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada
aceitavel, a Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habifita?ao”
do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmado das suas

condifoes habilitatorias, determinadas no item 6.
8.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos cxigidos no Envelope n°
02 (Documentos de Habilitafao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades, serao considerados inabifitados, nao se admitindo complementafao
posterior, excetuando-se o disposto no item 8.6.21.
8.7.2- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitafao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intenfao de interposicpao de
recurso por qualquer dos demais licitantes.
8.7.3- Se o licitante desatender as exigencias habilitatorias, a Pregoeiro examinard a oferta
subsequente, permitida negociacao - subitem 8.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a verificafao da habilitagao do licitante, na ordem de classificado, e assim
sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta que atenda integralment&4a<p edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame>ÿj>ÿ
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8.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administrapao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentapao de nova
documentapao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
8.7.5- A Pregoeiro tera a prerrogativa de decidir se o exame dos “documentos de habilitapao” se dara
ao final da etapa competitiva de cada lote ou ao final do julgamento de todos os itens.
8.8- RECURSOS: Somente no final da sessao, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do
certame, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intenpao de interpor
recurso, com registro em ata da sintese das suas razoes, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de
3 (tres) dias corridos, ficando os demais licitantes desdc logo intimados para apresentar contrarrazoes
em prazo sucessivo tambem de 03 (tres) dias corridos (que comepara a correr do termino do prazo da
recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.8.1- O recurso sera dirigido ao(s) Secretario(s) Gestor(es), por intermedio do Pregoeiro, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo
subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso pelo(s) Secretario(s) Gestor(es).
8.8.2- Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pela
Licitante.
8.8.3- Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando
nSo justificada a intenpao de interpor o recurso pelo Licitante.
8.8.4- O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo.
8.8.5- A falta de manifestapao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao Presencial, importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicapao do objeto da licitapao
pelo Pregoeiro ao(s) licitante(s) vencedor(es).
8.8.6- A petipao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
a Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
8.8.7- O acolhimento de recurso importara a invalidapSo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
8.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s)
Secretario(s) Gestor(es) homologara(5o) e procedera(ao) a adjudicapao da(s) proposta(s)
vencedora(s), para determinar a contratapao;
8.8.9- A intimapao dos atos decisorios da administrapao
Pregoeiro ou Secretario(s)
em sede
recursal sera feita mediante afixapao de copia do extrato resumido ou da integra do ato na imprensa
oficial (flanelografo) da Prefeitura de Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
8.8.10- Os autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada aos interessados na
sede da Comissao de Pregao.
8.9- ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ata
circunstanciada, que mencionara os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificapao, a analise da documentapao exigida para habilitapao e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, e facultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos
trabalhos.
8.9.1- Ao final da sessao, caso nao haja intenpao de interposipao de recurso e o prepo final seja igual
ou inferior ao previsto ao valor orpado pela Administrapao, sera feita pelo Pregoeiro a adjudicapao ao
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao, apos o que, o processo, devidamente
instruido, sera encaminhado:
a) a Assessoria Juridica, para fins de analise e parecer;
b) e depois a(s) Secretaria(s) competentes para homologapao e subsequente fortnalizapao do contrato.
Gb
8.10- SUSPENSAO DA SESSAO
8.10.1- A Pregoeiro e facultado suspender qualquer sessao mediante motivo deviaarnente justificado
e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta decisao na ata dos trabalhos.

—
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8.10.2- A Pregoeiro podera, para analisar as propostas de pregos, os documentos de habilitagao e
outros documentos, solicitar pareceres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligencia a fim de
obter melhores subsidios para as suas decisoes.
8.11- INDICANTAO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigencias deste Edital, apresentar o MENOR
PRECO POR LOTE, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
8.11.1- Nao serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.

-

9 DA(S) DOTAÿAO(OES) ORCAMENTARIA(S)

9.1- As despesas decorrentes das eventuais contratafoes que poderao advir dcsta licitacao correrao a
conta das seguintes dotaÿoes orfamentarias e fontes de recursos: Recursos Ordinarios/Recursos
Proprios.
t - Ptojeto Atividade
10.122.0061.2.016

05.01

3.3.90.39.00

10 - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAÿAO DO PROCESSO LICITATORIO

10.01 - A adjudicagao desta licitapao em favor do licitante cuja proposta de prefos ou lance verbal
seja classificado em primeiro lugar, se nao houver recurso, e da competencia do Pregoeiro, quando
nao houver recurso.
10.02 - A homologafao deste pregao e da competencia do(a) Gestor(a) da SECRETAR1A
MUNICIPAL COMPETENTE.
10.03 - O(a) Gestor(a) da(s) Secretaria(s) Municipal Competente se reserva o direito de nSo
homologar ou revogar o presente processo, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentagao escrita.
10.04 - A homologafao, conforme se verifique a necessidade, estara sujeita, ainda, a aferifao das
informafdes prestadas pela licitante vencedora, inclusive no que se refere a inspefao in loco na sede
da empresa para fins de verificafao ue que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua
identificagao externa e identificagao de pessoal executando servigos durante o horario normal de
funcionamento.
10.5- A adjudicado e a homologado do resultado desta licitafao nao implicara direito a

contratado.

11

-

CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS, REVOGAÿAO E

ANULACAO

11.1- Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatorio deste Pregao
Presencial.
11.1.1- Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitado perante a Administrado
aquele que nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal comunicado nao
tera efeito de recurso.
11.1.2- A impugnado feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo
licitatorio ate o transito em julgado da decisao a ela pertincnte.
11.2- Somente serao aceitas solicitafoes de esclarecimentos, providencias ou impugnafSes mediante
petido confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletronica, em tinta nao lavdvel, que
preencham os seguintes requisitos:
/
11.2.1-0 enderefamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti;
11.2.2- a identificado precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
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domidlio, numero do documento de identificaÿao, devidamente datada, assinada c protocolada na
sede da Comissao de Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti, dentro do prazo editalicio;
11.2.3- o fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
11.2.4- o pedido, com suas especifica?6es;
11.3- Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petifao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.4- A resposta do Munidpio de Pacoti/CE, sera disponibilizada a todos os interessados mediante
afixafdo de copia da Integra do ato proferido pela administracao na imprensa ofidal (flanelografo) da
Prefeitura Munidpal de Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Munidpio.
11.5-0 aditamento prevalecera sempre em relagao ao que for aditado.
11.6- Acolhida a petiÿao de impugna?ao contra o ato convocatorio que importe em modificaÿio dos
termos do edital sera designada nova data para a realizafao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterapio n3o afetar a formulacao das propostas.
11.6.1- Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraÿao nao afetar a formulae?© das propostas.
11.7- DELIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento lidtatorio, a Pregoeiro ou a autoridade
superior, podera promover diligendas no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informa?6es ou
permitir sejam sanadas falhas formais de documentafao que complementem a instru?ao do processo,
vedada a indusSo posterior de documento ou informafao que deveria constar originariamentc da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
11.7.1- Os lidtantes notificados para prestar quaisquer esclaredmentos adicionais deverao faze-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificaeao/inabilitafao.
11.8- REVOGAtpAO E ANULA£AO: O Munidpio de Pacoti/CE podera revogar a licitatpao por
razoes de interesse publico, no todo ou em parte ou anular esta licitacao, em qualquer etapa do
processo.

—

-

12 DA FORMAL IZACAO DOS CONTRATOS

12.1- As obrigafoes decorrentes da presente lidtaÿao serao formalizadas mediante lavratura dos
respectivos contratos, subscritos pelo Munidpio, atraves da Secretaria Gestora, representada pelo
Secretario(a) Ordenador(a) de Despesa, e o lidtante vencedor, que observara os termos da Ld n.°
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
12.1.1- Integra o presente instrumento (ANEXO IV) o modelo do contrato a ser celebrado.
12.1.2- Os lidtantes alem das obriga<poes resultantes da observancia da Legislapdo aplicavel, deverao
obedecer as disposi<poes elencadas no contrato - Anexa a este edital.
12.2- Homologada a licitacao pela autoridade competente, o Municipio de Pacoti - CE ccmvocara o
lidtante vencedor para assinatura dos contratos, que firmara o compromisso para futura contrataÿao
entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
12.2.1- O Lidtante Vencedor tera o prazo de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contado a partir da
convocafao, para subscrever o contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solidtado pelo Lidtante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo
motivo aceito pelo Munidpio de Pacoti-CE.
12.2.1.1 - A convocacao do lidtante vencedor se dara atraves de publicacao em jomal de grande
drculacao ou correspondencia com Aviso de Recebimento ou, ainda, atraves de enderefo eletronico
valido a ser fomeddo pelo Lidtante na fase de proposta, conforme modelo fomeddo.
12.2.1.2 - E de inteira responsabilidade dos Lidtantes manter seus dados cadastrais devidamente
atualizados, incluindo enderefo eletronico, o qual servira de forma de comunicafao para todos os
atos do processo.
12.2.1.3 - O lidtante que nao atender justificadamente a convocafSo no prazo assinalado no item
12.2.1 sera enquadrado sera incurso no teor do art. 81 da Lei n° 8.666/93, ocasiao em que sera
convocado a lidtante classificada em segundo lugar, sem prejuizo de abertura de processo
administraf ao para aplicagao das penalidades cabiveis e insertas na mesma lei.
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12.3- Incumbira a administra?ao providenciar a publica?ao do extrato dos contratos nos quadras de
aviso dos orgaos publicos municipais, ate o quinto dia util do mes subscqiiente ao de sua assinatura
ou na forma prevista na Lei Organica do Municipio. O mesmo procedimento se adotara com relafao
aos possiveis termos aditivos.
12.4- O contrato so podera ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.°
8.666/93.

12.5-0 contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigera PELO
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. admitindo-se, porem, a prorrogafao da vigencia dos contratos dela
decorrente, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, se a proposta rcgistrada continuar se
mostrando mais vantajosa a administraÿao.
12.6- O prefo contratado e os respectivos fornecedores serao divulgados no quadra de avisos da
Comissao de Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti e ficarao a disposifao durante a vigencia dos
contratos.

12.7- A formalizafao dos contratos so gera ao contratado a obrigaÿo de execucao dos servifos
quando expedida a competente ordem de servifos ou celebrado o competente termo de contrato.

-

13 DA REALIZACAO DOS SERVEpOS
13.1- DAS ORDENS DE SER VICOS: A realizagao dos serviÿos sera de acordo com as solicitafoes
requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos serem iniciados apos o recebimento da respectiva
Ordem de servifo, junto a sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na
respectiva Ordem de servigo, de acordo com a convenience e oportunidade administrativa, a
necessidade e disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s).
13.2-0 recebimento dos servifos sera efetuado nos seguintes termos:
13.2.1 - Pravisoriamente, para efeito de posterior verificacao da conformidade do scrvigo com a
especificafao;
13.2.2 - Definitivamente apos verificaÿio da qualidade e quantidade do servifo, pelo setor
responsavel pela solicitaÿao e consequentemente aceitafao.
13.3- DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO: Os servifos deverao ser iniciados no prazo
maximo de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedifao da ORDEM DE SERVICOS
pela administracao, no local determinado na ORDEM DE SERVICOS.
13.3.1- Por ocasiao da execufao dos servifos, o fomecedor devera apresentar recibo em 02(duas)
vias, alem das respectivas fatura e Nota Fiscal.
13.3.4- Para da execuÿao do objeto deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome
da Prefeitura Municipal de Pacoti/ CE, com cnderego no Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE - CEP 62.770-000, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF sob
N.° 06.920.183-8.
13.3.5- No caso de constatafao da inadequaÿao na execu?ao dos serviÿos as normas e exigencias
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administraÿao os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supradtadas condiÿoes, sob
pena de aplicapao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrument.
13.3.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogaÿoes de prazo.
13.4- Os servifos licitados deverao ser executados, observando rigorosamente as especificafoes
contidas no Projeto Basico, nos anexos desse instrumento e disposifoes constantes de sua proposta,
bem ainda as normas vigentes, assumindo o fomecedor a responsabilidade pelo pagaraento dc todos
os imposts, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugio do fomecimento que lhes sejam imputaveis, inclusive com relacao a
terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
parte, o objeto do
vV)
fomecimento em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrefoes;
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b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administraÿao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execufao do fomecimento, nao cxcluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaÿao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administracao, para representa-lo na execufao do fomecimento. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do fomecedor deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adofao das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condiÿoes do contrato, os acrescimos ou supressoes quantitativas que se
fizerem no fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacao,
na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a execuÿao dos servifos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos servigos
do Municipio.

-

14 DO PRECO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO

14.1- PREQOS: Os pre?os ofertados devem ser apresentados com a incidencia de todos os tributes,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais,
deslocamentos de pessoal e material, custos e demais despesas previsiveis que possam incidir sobre o
objeto licitado, inclusive a margem de lucro.
14.2- PAGAMENTO: O pagamento sera feito na proporÿao da execuÿao dos servifos licitados,
segundo as ordens de services expedidas pela administracao, de conformidade com as notas
fiscais/faturas devidamente atestadas polo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais,
Estaduais e Municipals do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condifSes da
proposta.
14.2.1- O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos o encaminhamento da documentapSo
tratada neste subitem, observadas as disposifoes editalicias, atraves de credito na Conta Bancaria do
fomecedor ou atraves de cheque nominal.
14.3- REAJUSTE: Os valores constantes das propostas nao sofrerao reajuste antes de decorridos 12
(doze) meses do contrato, hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundaplo Getulio
Vargas.
14.4- REEQUILiBRIO ECONOMICO-FEMANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execufao do ajustado, ou ainda, em caso de forÿa maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando area economica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento
administrative onde reste demonstrada tal situaÿao e termo aditivo, ser restabelecida a relacpao que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da Administragao para
a justa remunerafao do fomecimento, objetivando a manutenfao do equilibrio economico-financeiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada.

-

15 DAS SANIES

15.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serao aplicadas as sancoes dos artigos 86 a 88
da Lei 8.666/93 e suas demais alterants.
15.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficara sujeita as seguintes sancoes:
15.2.1 - Advertencia
15.2.2 - Multas necessarias, conforme segue:
15.2.2.1- multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na
prestacao dos servicos, contados do recebimcnto da ordem de servicos/autorizafSo de fomecimento
no endereÿo constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
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15.2.2.2- multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
15.3- Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento do fomecimento/realizafao dos servifos, as atividades da administraÿao, desde que
nao caiba a aplicapao de sanqao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer
das obrigafoes definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o
complementem, nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais
sanfdes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
15.3.1- multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisifao, ou
do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
15.4 - Suspensao temporaria do direito de partidpar em lidtafoes e impedimento de contratar com a
Prefeitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicafao das seguintes multas
e das demais cominagoes legais.
15.5 - Declarapao de inidoneidade para lidtar ou contratar com Administrafao Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni<pao, ou ate que seja promovida reabititaipao, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.
16 - DA TENTATIYA DE FRAUDE E FRUSTA£AO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS
DITAMES LEGAIS

mmmm
16.1 - A tentativa de fraude ou frustafao dos atos e a?oes a serem realizados por parte dos
proponentes, ha qualquer momento do presente processo, podera caracterizar o enquadramento dos
mesmos nas sansoes dos crimes e penas previstas do Art. 90°, Art. 93° e Art. 96° da Lei Federal
8.666/93, e sendo necessario, ainda, abertura e instauraÿao do devido processo administrative para a
averiguagao e apuraÿao dos fatos ocorridos, de forma a aplicafao das devidas penalidades e puniqScs

cabiveis.
16.2 - E facultado a Pregoeiro, em qualquer ausencia ou omissao quanto a instruedes e ditames deste
edital, a aplicapao das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento juridico brasileiro,
de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e a<poes dos procedimentos do certame.

-

17 DISPOSICQES GERAIS

17.1- As normas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre interpretadas em favor da
ampliaÿao da disputa entre os interessados, atendidos o interesse publico, sem comprometimento da
seguranpa e do regular funcionamento da administraÿao.
17.2- Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessao e pelo(s) Secretario(s)
Ordenador(es) de Despesa, em outro caso, mediante aplicagao do caput do art. 54 da Lei n.°

8.666/93.
17.3- O nao atendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a aferifao da sua qualidade e a exata compreensao da sua
proposta durante a realizafao da sessao publica deste Pregao Presencial.
17.4- Nenhuma indeniza?ao sera devida as Udtantes pela elaboracao ou pela apresenta?ao de
documentacao referente ao presente edital, nem em relacao as expectativas de contratagoes dela

decorrentes.
17.5- A administragao disponibilizara meios de divulgafao e amplo acesso aos prefos praticados no
contrato oriundo objeto dessa licitafao.
17.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de initio de contagem e
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal no Muniripio, exceto quando for expressamente estabeletido em contrario.
17.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente editaLsera competente o Foro
da Comarca de Pacoti/CE.
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17.8- As informafoes sobre esta liritapio podem ser obtidas junto a Comissao de Pregao da PMP, na
Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE ou atraves do telefone (85) 3325-1410,
de segunda a sexta-feira, no horario de 08:00 as 12:00 horas.
17.9- Copias do edital e anexos serao fomecidas mediante Protocolo de Retirada de Edital, mediante
pagamento de copia reprografica, nos horarios de 08:00 as 12:00 horas, na Sede da Comissao de
Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti, situada na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE ou atraves do telefone (85) 3325.1410, de segunda a sexta-feira, no horario de
08:00 as 12:00 horas, ficando os autos do presente processo administrative a disposifao para vistas e
conferencia dos interessados, ficando o licitante obrigado a;
a) pagamento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) de copia reprografica, por meio de
Documento de Arrecadafao Municipal - DAM.
17.10.1. O referido edital e seus anexos tambem estao disponiveis nos seguintes sitios virtuais:
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. nos termos da IN n° 01/2011 e IN n° 04/2015-TCM-CE.
17.11- O Projeto Basico podera ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissao de
Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti.
17.12- Todas as normas inerentes ks contratacoes do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo Termo de Referenda deste Instrumento Convocatorio deverao ser minudosamente observadas pelos
lidtantes quando da elaboraÿao de suas propostas.
17.13- No interesse da Administrafao Munidpal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo de
indenizacao, fica assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condifoes, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitafio, dando ciencia
aos interessados na forma da legislaÿao vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente lidta?ao, a qualquer tempo, disto dando
rienda aos interessados mediante publicafao na forma da legislagao vigente.
17.14. Os avisos de prosseguimento das sessoes, a decisao sobre os recursos interpostos, a Anulaÿao
ou revogacao serao feitos aos interessados mediante publicafao na imprensa oficial (flanelografo) da
Prefeitura Munidpal de Pacoti, conforme disposto na Lei Organica do Municipio.
Pacoti/CE, 04 de dezembro de 2017.

M
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ANEXO I
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

fer

I - INFORMACOES PRIMARIAS E CLASSIFICACAO DA DESPESA

1. ORGAO SOLICITANTE: Secretaria de Saude.
2. DOTACAO ORNAMENTARIA:
05.01.10.122.0061.2.016 - 3.3.90.39.00
3. FONTE DE RECURSO: Tesouro Municipal
4. VALOR ESTIMADO: R$ 59.805,90 (cinquenta e nove mil oitocentos e cinco reais e noventa
centavos).

__

_

K

E - DETALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVICOS DE
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIPAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.
6. JUSTIFICATIVA: Garantir exames de ultrassom nas modalidades descritas, quando do
atendimento ambulatorial e encaminhadas atraves da Secretaria Municipal de Saude, para atendimento
a demanda constante por parte dos usuarios do sistema publico de saude municipal. _
7. DEMAIS OBSERVACOES: Tudo conforme anexo I.
UI - DAS CONDUCES DE EXECUgAO

__
_ ___

8. PRAZO E LOCAL PARA INICIO DOS SERVIGOS: Em ate 05 (cinco) dias, a contar da emissao
da Ordem de Servifo, nos locais determinados pela solicitante. A contratante cedera o local para

realizacdo dos servicos.

9. PRAZO DE VIGENCIA: O instrumento contratual produzira seus juridicos e legais efeitos a partir
da data de sua assinatura e vigera por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei
Federal n° 8.666/93.
10. PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos a emissao da Nota Fiscal,
mediante atesto de execucao dos services e o cncaminhamento da documentacao necessaria, observada
as demais disposicoes contratuais, atraves de credito na conta bancaria da Contratada._
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ANEXOI
1. DO OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA

PARA PRESTACAO DE SERVICES DE EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS
NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.
2. DOS LOTES/ITENS:

Lote Unico
Especificafio dos Servipos
Ultrassonografia abdominal total

1
2
3
4
5

Ultrassonografia vias urinarias
Ultrassonografia prostatica
Ultrassonografia trans retal
Ultrassonografia mamaria
Ultrassonografia tireoide
Ultrassonografia pelvica
Ultrassonografia pelvica - transvaginal
Ultrassonografia partes moles
Ultrassonografia parede abdominal
Ultrassonografia obstetrica
Valor Total Estimado em RS

6
7
8
9
10
11

Unidade

Quantidade

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

70

70
70
70
70
70
70

70_
70
70
70

Valor
Unitario
77,67
77,67
77,67
77,67
77,67

Valor
Total
5.436,90

5.436,90
5.436,90
5.436,90
5.436,90

77.67

5.436,90

77,67
77,67
77,67

5.436,90
5.436,90
5.436,90
5.436,90

77,67
77,67

5.436,90

59.805,90

3. DAS OBRIGACDES:
3.1. DA CONTRATANTE:
a)
Exigir do contratado o fiel cumprimcnto do Edital e Contrato, bem como zelo na prestaÿao
dos servifos e o cumprimento dos prazos.
b)
Colocar a disposiÿao da contratada todas as condifoes necessarias para a perfeita execufao
dos servifos solicitados.
c)
Ceder um local apropriado para o desenvolvimento dos trabalhos.
d)
Efetuar o pagamento na forma convencionada neste projeto.

3.2. DA CONTRATADA:
a)
Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente, com os mais elevados
padroes de competencia, integridade profissional e etica;
b)
Arcar com as despesas de execucao dos trabalhos proprios, como deslocamento, alimentafao,
dentre outras;
C)
Designar para a execufao do objeto do presente profissional qualificado e habilitado;
d)
Arcar com as despesas de deslocamento e diarias sua e de seu pessoal contratado na execufSo
das atividades extemas proprias e de eventual treinamento;
e)
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamaÿoes ou
orientagoes se obriga a atender prontamente;
Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
0
conexas com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos,
impostos, alimentafao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de proteqao
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individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e servifos, licenrpas em repartifoes publicas, registros,
do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
contratada a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a

autenticafoes

contratante;
g)
Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato

a ser firmado;
h)
Nao caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operafao fmanceira, sem previa
e expressa autorizagao da contratante;
i)
Submeter-se as normas e condifoes baixadas pela contratante, quanto ao comportamento,
discrifao e urbanidade na relaÿao interpessoal;
j)
Exercer rigoroso controle de qualidadc sobre as informafoes aprcsentadas e atuar sempre
dentro dos prazos estabelecidos.
4. DEMAIS

OBSERVANCES

E EXIGENCIAS:
4.1- Comprovafao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
licitafao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, nos quais conste execufao de servifos de mesma natureza do objeto da
presente licitafao, acompanhado do respectivo contrato firmado com a entidade que expediu o
referido atestado de capacidade tecnica.
4.1.1- O atestado de Capacidade devera conter o numero da licitaÿao que deu origem bem como o
numero do contrato respectivo, se houver, devendo o atestado estar com firma reconhecida do
subescritor.
4.2- DA EXECUCAO DOS SERVICO:
4.2.1- A CONTRATANTE cedera um local apropriado para realizafao dos servifos;
4.2.2- Todo equipamento e material necessario, bem como, da equipe tecnica para prestaÿao dos
servifos por conta da CONTRATADA.
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ANEXOH
DE PROPOSTA DE PRECOS

MQDELO

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti.

Processor PREGAO PRESENCIAL N° 2017.11.30.1-PP
as
Data e Hora de Abertura: _
CNPJ:
Razao Social:
Endereÿo:
CEP:
Fone:
N.°:
Conta Corrente n.°:
Banco:

___

_

_

horas

..

fe

.

Agenda

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES
DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.
Lote Unico
Ifem
N°

Especificafao dos Servifos

Unidadc

Valor
Unitario

Quantidade

--

Valor Total em R$

-

VALOR GLOBAL:R$

Valor
Total

)•

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observances:

• O liritante declara que tem o pleno conhecimento, aceitaÿao e cumprira todas as obrigagdes
contidas no anexo I - Termo de Referenda deste edital.
• Independente de declaraÿao expressa, fica subentendida que no valor proposto estao incluidas
todas as despesas necessarias a execufao dos servifos, inclusive as relacionadas com: encargos
sociais, trabalhistas, previdendarios e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumcntos, licenfas, alvaris,
multas e/ou qualquer infrafoes; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para
quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente
pela execufao dos servifos.
Local/Data:

de

de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/ Assinatura do responsavel legal
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ANEXO III
MODELO DE PROCURA£AO / DECLARACOES

ITEM 01 - MODELO DE PROCURACAO

PROCURACAO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERE£0> neste ato representada por seu
(titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificagao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificagao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG, CPF e enderego.
PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, Estado do Ceara, relativo a PREGAO PRESENCIAL
N° 2017.11.3G.1-PP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os
documentos de credenciamento, envelopes de proposta de pregos e documentos de habilitagSo,
assinar toda a documentaipao necessaria e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em
nome da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
inteipor recursos, ciente de que por forga do artigo 675 do Codigo Civil esta obrigado a satisfazer
todas as obrigagoes contraidas pelo outorgado.

(Data)

(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARA£OES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARAÿAO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERfiNCIA.

DECLARAÿAO

,,

inscrito no CNPJ n°.

por intermedio de seu
Carteira de Identidade
, DECLARA, para fins do disposto no PREGAO

representante legal o(a) Sr(a)...
nQ.
e do CPF nfi

, portador(a) da

PRESENCIAL N° 2017.11.30.1-PP que:
(1) que da riencia de que cumpre plenamente os requisitos de habilita<pao constantes do instrumento
convocatorio;
(2) que tem pleno conhecimento de todos os parametros e elementos do Edital e objeto a ser
contratado no presente certame licitatorio;
(3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(Data)

(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES

ITEM 03 - MODELO DE DECLARACAO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICES DE
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

DECLARACAO

r

, inscrito no CNPJ n°.

por intermedio de seu
,, portador(a) da Carteira de Identidade
DECLARA, para fins do disposto no PREGAO

representante legal o(a) Sr(a)...
nQ.
e do CPF nQ

PRESENCIAL N° 2017.11.30.1-PP que:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, espedalmente para fins de
prova em processo lidtatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que, em cumprimento
ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, c ao inciso
XXXIII, do artigo 70, da Constituifao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezessets) anos em trabalho
algum, salvo na condifao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, espedalmente para fins de
prova em processo lidtatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitafao para participar no
presente certame lidtatorio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrendas posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

T&i

(Data)

„
(Representante legal)
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ANEXOIY
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N°
Pregao Presencial N° 2017.1 1.30.1-PP

CONTRATO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM,
DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/
SECRETARIA DE SAUDE, E DO OUTRO
PARA O
A EMPRESA
FIM QUE NELE SE DECLARA.

_

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrita no
CNPJ sob o n° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8, com sede de sua Prefeitura Municipal
na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, 663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, atraves da
SECRETARLA DE SAUDE, neste ato representada pela Sra. Veruska Moura Faria, aqui
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
, estabelecida na
, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
, neste ato representada pelo(a)
Sr(a).
, apenas denominada de
portador (a) do CPF n°
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e
condifoes a seguir estabelecidas:

_
_ _

_

,
CLAUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitaÿao, na modalidade PREGAO PRESENCIAL tombado sob o n°
2017.11.30.1-PP, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitafoes Publicas c/c
os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.

-

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

?£.

frr.

r ;

2.1. O presente contrato tern como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTAQAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A
PACEENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, tudo
em conformidade com as condifoes e especificafoes contidas no TERMO DE REFERENCLA ANEXO I do Edital do Processo hcitatorio Pregao Presencial N° 2017.11.30.1-PP, no qual
encontram-se especificados no Anexo I do presente Contrato.

-

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1. O valor global da presente avenga e de R$
( ), a ser pago na proporpao da execufao dos
serviÿos licitados, segundo as ordens de servifos expedidas pela Admimstragao, de conformidade
com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidoes Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as
condifoes do edital.
3.2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste.
3.3. Na hipotese de sobrevirem fat os imprcvisiveis, ou previsiveis porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execufao do ajustado, ou amda, em caso de forya
maior, caso fortuito ou fato do prmcipe, configurando area economica extraordinaria e
extracontratual, podera, mediante procedimcnto administrative onde reste demonstrada tal situafao
e termo aditivo, ser restabelecida a relafao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuiqio da Administraÿao para a justa remunera<pao do fomecimento, objetivando

__
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a manutenfao do equilibrio economico-financeiro initial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d”
da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, apos adimplemento da obriga?ao e
encaminhamento da documentafao tratada no subitem 3.1, observadas as disposifoes editalicias,
atraves de credito na Conta Bancaria do fomecedor ou atraves de cheque nominal.
3.5. Por ocasiao do fomecimento devera ser apresentado retibo em 01 (uma) via e a respectiva Nota
Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal devera ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Pacoti, com
endere?o na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, 663, Centro, CEP: 62.770-000, Pacoti/CE, inscrito
no CNPJ sob o n° 07.910755/0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8.

-

DUARTA DA VIGfcNCIA DO FRAZO E FORMA DE EXECUQAO
4.1. O presente Instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura
., admitindo-se, porem, a prorrogacpao nos termos do artigo 57,
de 20.
e vigera ate de
da Lei Federal n.° 8.666/93.
4.2. Independente da quantidade de cada item deste contrato a administrate ficara no direito de
solititar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria.
4.3. DO PRAZO E LOCAL DE EXECU£AO: Os servifos deverao ser iniciados no prazo maximo
de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedi?ao da ORDEM DE SERVICOS pela
administrate, no local determinado na ORDEM DE SERVICOS.

__ _

CLAUSULA QUINTA - DA OR1GEM DOS RECURSOS E DOTAgAO ORNAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratafoes correrao a conta de recursos da(s)
seguinte(s)dotato(6es) orfamentaria(s):
nETementodeDespesas
> Atividade
05.01

10.122.0061.2.016

I

3.3.90.39.00

1

-

LA SEXTA DA OBRIGACAO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam retiprocamente a cumprir integralmente as disposifoes do instrumento
convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) executar os servifos licitados dentro dos padroes estabelecidos pelo MUNICIPIO, de acordo com
o especificado no instrumento convocatorio, no Anexo I, que faz parte deste instrumento,
observando ainda todas as normas tecnicas que eventualmente regulem o fomecimento,
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer
clausula ou condifSo aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajuditiais,
sejam trabalhistas, previdentiarios, fiscais e comertiais resultantes da execuÿao do contrato que lhes
sejam imputaveis, inclusive com relafUo a terceiros, em decorrencia do fomecimento;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucao do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscaliza?ao ou o acompanhamento pelo orgao interessado; .
e) indicar preposto, aceito pela Administraÿao, para representa-lo na execuÿo do contrato. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adoÿao das medidas convenientes;
f) aceitar, nas mesmas condifoes registradas, os acrescimos ou supressoes que se fizerem no
fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor initial atualizado do contrato, na forma do §
1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
dK
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g) executar os servifos de forma a nao comprometer o funcionamento dos servifos do MUNICIPIO;
h) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamafoes se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execufao do contrato;
i) dispor-se a toda e qualquer fiscalizagao do MUNICIPIO, no tocante ao fomecimento dos
materials, assim como ao cumprimento das obriga?6es previstas neste contrato;
j) prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisafao de qualquer natureza;
k) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer altera?ao ocorrida no enderefo, conta
bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondence;
1) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalafoes, a fim de verificar as condipdes
para atendimento do objeto contratual;
m) substituir em qualquer tempo e sen1 qualquer onus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas uteis da recusa, no todo ou em parte os materials recusados pela Administraÿao, caso
constatadas divergences nas especificafoes, as normas e exigencias especificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado;
n) no caso de constatafSo da inadequaÿao da execufSo dos servifos prestados is normas e exiggncias
especificadas no Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusara,
devendo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados as supracitadas condifoes;

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locais onde se fizer necessario a execufao dos servifos, prestando-lhe todas as mformagoes e
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
b) efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DAS SANCOES

7.1. Na hipotese de descumprimento, por parte do fomecedor, de quaisquer das obligates definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo
das sanfoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o fomecedor ensejar o retardamento da execufao dos servifos, nio mantiver a Carta
Proposta, falhar ou fraudar na execuÿao do fomecimento, comportar-se de modo inidoneo ou
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Munidpio de Pacoti e sera
descredenciado no Cadastro da Prefeitvra de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de
aplicafao das seguintes multas e das demais cominafoes legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentafao falsa exigida;
b) nao manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execuf io do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
7.1.2. Multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na execucao
dos servifos solicitado, contados do recebimento da ordem de compra/autorizacao de fomecimento
no enderefo constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
7.1.3. Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
7.2. Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do fomecimento, as atividades da administraÿao, desde que nao caiba a aplicagao
de sanpao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigaÿoes definidas
neste instrumento, no contrato, no contrato ou em outros documentos que o complementem, nao
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abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais sanpoes previstas na Lei
n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:

7.2.1. Advertencia;
7.2.2. Multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisipao, ou do
valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
7.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da nctificapao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadapao Municipal DAM.
7.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
7.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execupao fiscal, com os encargos correspondentes.
7.4. A falta dos servipos nao podera ser alegada como motivo de forpa maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigapdes
estabelecidas neste contrato.
7.5. Apos o devido processo administrative, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias
previstas neste Instrumento serao descontadas de qualquer credito existente no Municipio em favor
da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistencia deste.
7.6. As partes se submeterao ainda as demais sanpoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.

CLAUSULA OITAVA- DA RESCISAO
8.1. A inexecupao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Alem da aplicapao (Lis multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notificapao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de
reclamar indenizapoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execupao,
ocorrendo quaisquer infrapoes as suas clausulas e condipoes ou nas hipotescs previstas na Legislapao,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitapoes.

-

CLAUSULA NONA DAS DISPOSI£OES FENfAIS

9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execupao do contrato, em
compatibilidade com as obrigapoes por ele assumidas, todas as condipoes de habilitapao e
qualificapao exigidas na licitapao.
9.2. O presente contrato tern seus termos e sua execupao vinculada ao edital de licitapao e a proposta
licitatoria.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administrapao ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplencia do contratado com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nSo
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizapao e o uso dos servipos pela Administrapao.
9.6. O contratado, na execupao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizapao da Administrapao.
9.7. A Administrapao rejeitara, no todo ou em parte, os bens fomecidos em desacordo com os termos
do Processo Licitatorio, da proposta e deste contrato.
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9.8. Integram o presente contrato, independente de transcridio, todas as pefas que formam o
procedimento licitatorio e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigenria do Contrato, sera a unica responsavel perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclama?6es e indenizafoes.

-

DEZ DO FORO
10.1. O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questoes decorrentes da execuÿao
deste Contrato, em obediencia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do
Munidpio, perante testemunhas que tambem o assinam, para que produza os sens juridicos e legais
efeitos.

Pacoti/CE,

_ de __ de

Nome
Ordenador de Despesas
Secretaria de ...
CONTRATANTE

Razao Social
Representative Legal

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1.

CPF. N°

1.

CPF. N°
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ANEXO I DO CONTRATO N°
PREGAO PRESENCLAL N° 201 7.11.30.1-PP
MAPA DE PRECOS CONTRATADOS

Este documento e parte integrante do Contrato acima referenciado, celebrada entre a SECRETARIA

, cujos itens, unidades,
e a(s) Empresa(s):
quantidades e pre?os estao a seguir especificados decorrentes do PREGAO PRESENCLAL N°
2017.11.30.1-PP.
ITEM

DESCRIQAO

UNID

QUANT.

VALOR

UNITARIO

VALOR
TOTAL

Valor Total

EMPRESA:

C.N.P.J.:

ENDERECO:
CIDADE:
TELEFONE:
E-MAIL:

4

%
'W;

TO

J

Jtil
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