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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 037/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 	 :... 
MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 	 _1 

EDITAL PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 

LIcITAçA0 COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA, MICROEM PREEN DEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (MPE), CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR No 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 
147/2014, DESDE QUE HAJA, NO M'NIMO, 03 (TRÉS) FORNECEDORES 
COMPETITIVOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, SEDIADOS LOCAL OU REGIONALMENTE E CAPAZES DE 
CUMPRIR AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO 
CONVOCATORIO, NOS TERMOS DO ART. 49, II, DA LEI COMPLEMENTAR No 
123/06. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1, inscrita 
no CNPJ/MF sob o no 06.554.380/0001-92, torna pUblico, para conhecimento geral, que 
no dia 23 de marco do 2017, na sala da Comissão Permanente de LicitacOes, na sede 
da Prefeitura Municipal situada na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, em 
Redencao do Gurgueia - P1, será aberta licitacao na modalidade PREGAO 
PRESENCIAL NO 007/2017, regime de empreitada MENOR PREO GLOBAL POR 
LOTE, sob o tipo menor preco, regida pela Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 
3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposiçOes da Lei federal n°. 8.666/93, com alteraçOes posteriores, Lei Complementar 
no 123/06, alterada pela Lei Complementar no 147/2014, de 07 de agosto de 2014, e 
demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, atendidas as limitaçOes, condiçöes 
e exigencias expressamente fixadas neste EDITAL, destinado a contratacao de empresa 
prestacao de servicos de consultas, exames laboratoriais, ultrassonografia, raios-X e 
ortopedia destinados aos pacientes do MunicIpio de Redençao do Gurgueia, através da 
Secretaria Municipal de SaUde, conforme descriçOes no anexo I. Maiores informacoes 
podem ser obtidas pelo telefone (89) 3566-1166 ou na sala da Comissão Permanente 
de Licitaçoes no mesmo endereco acima citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sala de reuniöes da 
Comissão Permanente de Licitacao na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do 
Ferreiro, S/n°, Bairro Planaltina, em Redençao do Gurguéia - P1, dia 23/03/2017, ate as 
08:30hs (oito horas e trinta minutos). 

PREAMBULO 

01 - DO OBJETO 
02 - DAS CoNoIçOEs DE PARTICIPAçA0 
03 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
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04-DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
05-DAPROPOSTA 	 ( 
06 - DO JULGAMENTO E cLAssIFlcAcAo DAS PROPOSTAS 	 - 
07 - DA HABILITAcA0 E SEU JULGAMENTO  
8- DO RECURSO E DA IMPuGNAcAO 
9- DA c0NTRATAçA0 
10-DO PAGAMENTO 
11 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12 - DAS PENALIDADES 
13- DA ooTAçAo 0RcAMENTARIA 
14 - DAS DISPOSIçOES FINAlS 

• Anexo I - Termo de Referência; 
• Anexo II - Modelo de forrnulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo III - Modelo de declaração de Habilitacao; 
• Anexo IV - Modelo de declaração de Fatos Supervenientes 

Impeditivos; 
• Anexo V - Modelo de declaração nos termos do Inciso XXXIII do 

artigo 70  da Constituiçâo Federal; 
• Anexo VI - Minuta do Contrato; e 
• Anexo VII - Modelo de declaração de MPE. 
• Anexo VIII - Modelo de declaraçao que nao ha sócios, gerentes 

ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro 
grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgãos do municIpio de Redenção 
do Gurgueia - Piaui. 

• Anexo IX - Relaçao de MunicIpios Locais e Regionais. 

01 - DO OBJETO 

1.1 - Constitul objeto da presente Iicitacao a contrataçao de empresa 
prestação de serviços de consultas, exames Iaboratoriais, ultrassonografia, raios-
X e ortopedia destinados aos pacientes do MunicIpio de Redenção do Gurgueia, 
através da Secretaria Municipal de Saüde, conforme descricôes no anexo I. 

1.1.1 - 0 serviços objeto do presente certame serão executados por 
empresas estabelecidas na cidade de Born Jesus - P1, ou por empresas 
estabelecidas em cidades circunvizinhas que fazem parte da Regional de Sa(jde a 
qual pertence o MunicIpio de Redenção do Gurgueia - P1). 

1 .2 - A forma pela qual deverá ser executado a objeto licitado e as diversas 
obrigacOes do licitante e do adjudicatário do objeto desta Iicitaçao está registrada neste 
Edital, na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram a dossiê de 
informacOes sobre a Iicitacao. 
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1.3 - Caso seja impossibilitada a realizacao da sessão na data marcada, 
esta se realizará no primeiro dia Util subsequente ou outra data deliberada pela 
Pregoeira corn a devida comunicaçao formal aos licitantes. 

1.4 - As quantidades constantes no Anexo I são estimativas corn base na 
demanda anual, nao se obrigando a Adrninistraçao a contratacao ou aquisiçao total. 

02— DAS coNDlçoEs DE pARTIcIPAcA0 

2.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que esteja 
cadastrada ou nao junto a Comissão Permanente de Licitação e que: 

2.1.1 - Detenha atividade pertinente e cornpatIvel corn o objeto deste 
Pregao; 

2.1.2 - Atenda os requisitos e exigências constantes deste Edital e seus 
anexos; 

2.1.3 - Para fins de aplicacao da Lei Complernentar 123/2006 nesta licitacao, 
as MPE (ME[, ME E EPP), farão jus aos rnesmos beneficios sendo, portanto, 
denorninadas genericarnente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; 

2.1 .4 - Apenas os itens destinados ao mercado geral ou cota principal (de 
ate 75% de urn item divisivel) estarão abertos para recebirnento de propostas das 
grandes ernpresas; 

2.1.5 - Nesta licitaçao, adotar-se-á o beneficio Tipo I e Ill corn itens 
exclusivos de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e cota de 25% exclusivas para 
participaçao de MPE. Essa condicao de disputa está identificada no anexo I - Terrno de 
Referência. Esta exigencia se fundarnenta no artigo 48, inciso I e Ill da Lei 
Cornplernentar n° 123/2006, desde que haja, no rninirno, 03 (três) fornecedores 
cornpetitivos enquadrados como rnicroernpresas ou ernpresas de pequeno porte, 
sediados local ou regionalrnente e capazes de cumprir as exigencias estabelecidas no 
instrurnento convocatório, nos terrnos do art. 49, II, da Lei Complementar n° 123/06. 

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregao: 

2.2.1 - ConsOrcio de ernpresas, qualquer que seja sua forma de constituicao; 

2.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitaçao. 

2.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar corn a 
Adrninistracao PUblica Municipal, Estadual, ou Federal, enquanto perdurarern Os rnotivos 
da punição; 
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2.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual 
canstitulda por servidor ou dirigente de Orgão ou entidade contratante ou responsável 
pela Iicitacao, nos termos do art. 9 0 , Inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93; 

03— DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

3.1 - Para fins de credenciamento junto a Pregoeira e Equipe de Apoio, a 
licitante deverá enviar um representante munido de documento que a credencie a 
participacaa, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no horária indicado 
no preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de ldentidade ou outro 
documento equivalente. 

3.2 - 0 credenciamento far-se-6 mediante a apresentaçao dos seguintes 
documentos: 

3.2.1 - No caso de diretor, sOcio ou proprietário da empresa licitante que 
comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentacao: 
de ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleicao de seus 
administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartOrio de pessoas 
jurIdicas, conforme a caso (cOpia autenticada na forma do subitem 7.4). 

3.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento pUblico ou 
particular de procuraçao, cam firma reconhecida em cartório, com poderes expressos 
para formular ofertas e lances de precos e praticar todos as demais atos pertinentes ao 
certame, em nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre as 
indicados no subitem acima, que comprove as poderes do mandante para a outorga. 

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

33 - Na momenta do credenciamento deverá ser apresentada 
DECLARAAO DE HABILITAQAO conforme Anexo III, e de acordo cam a inciso VII, 
artigo 40  da Lei Federal n° 10.520/2002, dando ciência de que cumprem plenamente as 
req uisitos da habilitacao. 

3.4 - A empresa licitante somente paderá se pronunciar através de seu 
representante credenciado e ficará obrigada pelas declaracoes e manifestacoes do 
mesma. 

3.5 - 0 representante legal da licitante que nãa se credenciar perante a 
Pregoeira e Equipe de Apaio ou cujo documento de credenciamenta esteja irregular, 
ficará impedido de participar das fases de lances verbais, de negociação de precos, de 
declarar a intencao de interpar recursa, enfim, para representar a licitante durante a 
reunião de abertura dos envelopes Propasta au Documentacao relativos a este Pregao, 
caso em que será mantido a seu preca apresentado na praposta escrita, para efeito de 
ordenacao das propostas e apuração do menor preco. 
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3.6 - As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complementar no 123/06 e 
devido a necessidade de identificacao pela Pregoeira, deveräo credenciar-se acrescidas 
das expressoes "ME" ou "EPP" a sua firma ou denorninaçao e apresentar a CERTIDAO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL ou DECLARAçAO DE ENQUADRAMENTO 
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXPEDIDA PELA 
JUNTA COMERCIAL OU CARTÔRIO DE REGISTRO ou CERTIFICADO DE 
CON DIcAO DE MICRO EMPRESARIO INDIVIDUAL - CCMEI, COM A DEcLARAçA0 
DE ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII, assinada pelo seu proprietário  ou 
socios ou contador responsável pela escrituracao da empresa devidamente registrado 
no orgao Regulador. 

3.6.1 - 0 credenciamento do licitante corno MPE sornente será procedida 
pela Pregoeira se o interessado comprovar tat situacao juridica através do seu 
instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Cornercial ou ôrgao competente, 
no qual conste a inclusão no seu norne corno ME ou EPP, ou através da apresentaçao 
do comprovante de enquadramento do licitante na condiçao de ME ou EPP mediante 
declaracao em instrumento proprio para essa finalidade no respectivo Orgao de registro 
de seus atos constitutivos; 

3.6.2 - 0 descumprirnento da lei, sern prejuizo das sancoes cabiveis, näo 
acrescendo ao nome credenciado as extensOes ME ou EPP, significa renüncia expressa 
e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos benefIcios da Lei Complernentar no 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 

3.6.3 - A responsabilidade pela declaracao de enquadrarnento corno MPE é 
Unica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequencias legais 
que possam advir de urn enquadramento falso ou errôneo. 

3.7 - 0 representante poderá ser substituldo por outro devidamente 
cadastrado; 

3.8 - A nao apresentacao ou a näo incorporacao do docurnento de 
credenciarnento não inabilitará a licitante, mas irnpedira o representante de manifestar-
se e responder pela mesma. 

3.9 - Caso o proponente não cornpareca, rnas envie toda a docurnentacao 
necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregao corn a prirneira proposta 
apresentada quando do inIcio dos trabalhos, devendo estar ciente que estará 
renunciando a fase de lance, de negociaçao e a interposicao de recursos. 

3.10 - A falta ou incorreção do documento de credenciamento nao 
impedirá a licitante de entregar os envelopes da pro posta e de habilitação, mas a 
impedirá de manifestar-se no certame. 

3.11 - Os documentos para o credenciamento referido nos subitens 
anteriores, deverão ser apresentados fora dos envelopes. 
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04—DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1 - Ate o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a licitante 
deverá apresentar a Equipe de Apolo, juntarnente corn a Declaração de Habilitaçao 
(conforme Anexo III), a proposta escrita e a documentacao, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, além da razão social do licitante, se Os mesmos não forem 
tim brad os: 

4.1.1 - As empresas deveram apresentar os envelopes Proposta Comercial 
separadamente, conforme a cota que for participar, COTA PRINCIPAL (75%), COlA 
RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, e/ou COTA GLOBAL (100%). A Proposta Comercial 
Global sO será julgada se todas as licitantes forem MPE e/ou quando houver somente 
empresas participantes que não se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006. 
(conforme subitem 5.1). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 037/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
COTA PRINCIPAL (75%) / COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI / COTA 

GLOBAL (100%) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 037/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 
ENVELOPE 02 - D0CLJMENTAçA0 HABILITAcA0 

Paragrafo Unico - A Proposta, Declaracao e demais documentos exigidos no 
presente pregao deverão ser elaborados em papel timbrado da empresa, contendo a 
razão social do licitante, CNPJ, endereco, fone, etc. 

05— DA PROPOSTA 

5.1. - Todas as empresas deveram obrigatoriamente elaborar proposta da 
COlA GLOBAL (100%) (conforme anexo I, LOTE I, IV e VII), contendo todos os itens 
constantes da COTA PRINCIPAL (75%) e COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, 
totalizando 100% (cern pro cento) dos itens a serem adquiridos. Se por ventura todas as 
participantes forem MPE e/ou quando houver somente empresas participantes que nao 
se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, a Pregoeira julgará somente a COTA 
GLOBAL (100%) apresentada, descartando as propostas comerciais da COTA 
PRINCIPAL (75%) e COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, aplicando os benefIcios 
legais estabelecidos neste edital e na legislacao vigente. 

5.1 .1 - Havendo somente licitante MPE ficam as mesmas obrigadas a 
participar de 100% (cern por cento) dos produtos licitados devendo a mesma apresentar 
COTA GLOBAL (100%) (conforme anexo I, LOTE I, IV e VII). 
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5.1.2 - Havendo a participacao de licitantes que nao se enquadrern na 
condicao de "MPE" e a participacao de empresas MPE, e que atuern no rarno de 
atividade referente ao objeto licitado, a Pregoeira julgará as propostas cornercials 
separadamente, COTA PRINCIPAL (75%) (Anexo I, LOTE II, V e VIII) e COTA 
RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, (Anexo I, LOTE Ill, VI e IX), descartando a COTA 
GLOBAL (100%), (Anexo I, LOTE I, IV e VII), caso seja apresentada pelas licitantes, 
aplicando Os beneficios legais estabelecidos neste edital e na Iegislacao vigente. 

5.1.3 - As Propostas deverão ser redigidas corn clareza, sem ernendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como tambérn 
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotacoes alternativas, corn ldentificacao do 
proponente, corn data e mençâo ao nümero do Edital. 

5.1.4 - A licitante deverá apresentar o preco unitário e preço total, conforme 
Anexo I e II deste Edital, e ao final corn a indicacao do total geral da proposta, em 
algarismo e por extenso, e deverá ainda a licitante informar a marca do objeto ofertado, 
sob pena da desclassificacao da proposta. 

5.1.5 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, 
em Real (R$), em algarismos arábicos. 

5.1.6 - Nos precos cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do 
fornecimento, bern ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos. 

5.1.7 - Os precos deverão ser cotados corn apenas duas casas decirnais. 

5.1.8 - A Ultirna folha deverá estar carimbada corn o CNPJ/MF da empresa 
licitante. A falta do carimbo nao implica na desclassificaçao da licitante caso a proposta 
esteja corn todas as suas folhas irnpressas ern papel tirnbrado da ernpresa licitante. 

5.1.9 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que nao poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 

5.1.10 - Orcarnento discriminado, contendo unidades, rnarcas, quantidades, 
todos os custos diretos e indiretos constantes na alinea anterior, conforme Anexo I. 

5.2 - Caso o prazo estabelecido no subitern 5.1.9 nao esteja indicado na 
proposta, o rnesrno sera considerado corno aceito pela Iicitante para efeito de 
u Ig arne nto. 

53 - Não se adrnitirá proposta elaborada ern desacordo corn os terrnos 
deste Edital, ou que apresentar precos global ou unitário inexequIveis, sirnbOlicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompativeis corn os preços de insurnos e salários de 
mercado acrescido dos respectivos encargos. 
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5.4 - Conta bancária: norne e nürnero da conta corrente do licitante 

5.5 - 0 preco ofertado perrnanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se os 
aumentos estabelecidos por Lei. 

NOTA I - As Cotas distribuidas, conforme artigo 48, inciso I, da Lei 
Complementar n° 123/2006, Alterada pela Lei Complementar no 147/2014: 

"COTA PRINCIPAL (75%)" - Lote/itens abertos para a participacao de todos 
os interessados, inclusive os que se enquadrem na condiçao de "MPE" e que atuem no 
rarno de atividade referente ao objeto licitado. 

"COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI" - Lote/itens constituldos por ate 
25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objeto, estao abertos para a 
participaçao exclusva de "WE", sern prejuIzo de sua participaçao nos lotes da cota 
principal, e que atuern no rarno de atividade referente ao objeto licitado, conforme 
determina o artigo 48 da Lei Complernentar n° 123/2006, Alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014. 

"COTA GLOBAL (100%)" - Lote/itens constituldos por 100% (cern por 
cento) do quantitativo do respectivo objeto, cuja proposta será julgada pela Pregoeira 
quando houver sornente participantes MPE e/ou quando houver sornente empresas 
participantes que não se enquadrarem na Lei Complernentar 123/2006. 

NOTA 2 - Na hipótese de urna MPE sagrar-se vencedora da Cota 
Principal (755G) e da Cota Reservada (25%) para o mesmo item, será registrado 
para ambas as cotas apenas o preco menor, ou seja, e expressamente vedado que 
o fornecedor pratique precos distintos para o mesmo item. 

NOTA 3— Caso não haja licitantes interessados na cota reservado (25%) 
para ME, EPP e ME!, o licitante vencedor da cota principal (75%) fica obrigado a 
fornecer/executar os itens referentes a cota reservada pelo mesmo valor oferecido 
na cota principal. 

Nota 4 - A pro posta corn ercial global será julgada quando somente 
estiver participando do certame empresas que se enquadrem como MPE e/ou 
quando houver somente em presas participantes que não se enquadrarem na Lei 
Corn plementar 12312006, para que nao haja a pratica de precos distintos para os 
mesmos itens licitados na COTA PRINCIPAL (75%) (Anexo!, LOTE II, V e VI!!) e 
COTA RESERVA (25%) ME/EPPIMEI, (Anexo I, LOTE I!!, VI e IX). 

5.6 - A apresentaçao das propostas irnplicará na plena aceitacao, por parte 
do licitante, das condicoes estabelecidas neste edital e anexo. 

06— DO JULGAMENTO E cLAssIFICAcA0 DAS PROPOSTAS 
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6.1 - No dia, hora e local designado no preârnbulo deste Edital, será aberta 
sessão pUblica para processarnento do Pregao, iniciando-se corn o credenciarnento dos 
interessados ern participar do certarne e recebimento dos envelopes corn propostas 
escritas e docurnentacao de habilitacao. 

6.1 .1 - A Pregoeira no ato do credenciamento verificará se todos os licitantes 
são MPE ou sornente empresas que nao se enquadrarern na Lei Cornplementar 
123/2006, apos a confirrnacao, o rnesmo julgará sornente os envelopes corn a COlA 
GLOBAL (100%), (Anexo I, LOTE I, IV e VII), conforme subitem 5.1, aplicando os 
beneficios legais estabelecidos neste edital e na legislaçao vigente. 

6.1.2 - Havendo a participacao de licitantes que não se enquadrern na 
condiçao de "MPE" e a participacão de empresas MPE, a Pregoeira julgará as propostas 
cornerciais separadarnente, COTA PRINCIPAL (75%) (Anexo I, LOTE II, V e VIII) e 
COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, (Anexo I, LOTE Ill, VI e IX), descartando a 
COlA GLOBAL (100%), (Anexo I, LOTE I, IV e VII), caso seja apresentada pelas 
licitantes, aplicando os benefIcios Iegais estabelecidos neste edital e na legislacão 
vig ente. 

6.2 - A Pregoeira procederá a abertura do Envelope n° 01, contendo a 
Proposta de Precos Escritos ordenando-as ern ordern crescente de precos e, ern 
seguida, fará urna análise previa dos precos, observando a exatidão das operaçoes 
aritrnéticas que conduzirarn ao preço total, procedendo-se as correcoes de eventuais 
erros, tornando corno corretos e adotando corno critérlo de aceitabilidade os precos 
"Un itá rios". 

6.3 - Durante o julgarnento e análise das propostas, será verificada, 
prelirninarrnente, a conforrnidade das propostas apresentadas corn os requisitos 
estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa cornpetitiva, ou seja, 
fase de lances verbais, sornente aquelas que atenderern plenarnente a esses requisitos. 

6.4 - ApOs proceder conforme descrito no subitern anterior, a Pregoeira 
selecionará as propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) Classificará a licitante autora da proposta de MENOR PREO GLOBAL 
POR LOTE e todas aquelas apresentadas corn precos sucessivos e superiores ern ate 
10% (dez por cento), ern relacão ao rnenor preço ofertado, disposto ern ordern 
crescente, para que os representantes legais das licitantes participern da etapa de 
lances verbais. 

b) Não havendo pelo rnenos 03 (trés) propostas na condicao definida na 
alinea anterior, seräo selecionadas as propostas que apresentarern os rnenores preços, 
ate o rnáxirno de 03 (trés), incluindo a prirneira classificada, quaisquer que sejarn Os 
precos ofertados, observado o subitern 5.1.5. No caso de ernpate nos precos, serão 
adrnitidas todas as propostas ernpatadas, independenternente do nUrnero de licitantes. 
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c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a 
fase de lances, realizar-se-á o sortelo para definir a ordem da apresentação dos lances. 

6.4.1 - Serao desciassificadas as propostas que: 

a) Tenham inobservado o presente edital, estejam incompletas, apresentem 
emendas, rasuras ou entrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a exata 
compreensäo do enunciado; 

b) Não se refira a integralidade do objeto; 

c) Apresentem precos simbOlicos, irrisOrios ou de valor zero, incompativeis 
corn os preços de mercados, excessivos ou manifestarnente inexequiveis; 

d) Não atenda as exigências deste instrumento convocatOrio ou das 
diligéncias. 

6.5 - A Pregoeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 6.4 
para a apresentacao de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das 
demais em ordern decrescente de valor. 

6.6 - A Pregoeira, antes da etapa de lances, estabelecerá o intervalo minimo 
entre os lances, para agilizar a sessão. 

6.7 - Na fase de lances verbais sera permitido o uso de celulares pelos 
representantes para eventuais consultas telefônicas, os quais disporão ate o máximo de 
03 (trés) minutos, por consulta. 

6.8 - Em observância a Lei Complementar Federal n° 123/2006, na presente 
licitacao será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratacao para 
as MPE. 

6.8.1 - Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas 
apresentadas pelas MPE sejam superior ate 5% (cinco por cento) a proposta mais bern 
classificada. 

6.8.2 - Encerrada a etapa de lances, caso nao tenha sido ofertado por uma 
MPE, será assegurado a essas empresas o direito de preferéncia a contratação, 
previsto no artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 para itens abertos ao mercado 
geral ou para os que sejam itens da cota principal de ate 75%. 

6.8.3 - A Pregoeira consultará a MPE melhor classificada, dentre aquelas 
que estejam na situacao de empate, ou seja, cujo valor do ultimo lance seja igual ou 
superior em ate 5% (cinco por cento) em relacao ao valor apresentado pela proponente 
detentora do menor preco, para que rranifeste a intencao de apresentar novo lance 
proposta corn valor inferior ao valor da melhor oferta apurada. 
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6.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.9.1 - A MPE mais bern classificada será convocada para apresentar nova 
proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos apOs o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. (inciso I do art. 
45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.2 - Não ocorrendo a contrataçao da MPE, na forma do subitem 6.9.1 
deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 6.8.1 deste Edital, na ordem class ificatória, para o exercIcio do 
mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei Complernentar Federal n° 123/2006); 

6.9.3 - Na hipótese da nao contratacao nos termos previstos no subitem 6.9 
deste Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame (§ 1 1  do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.4 - 0 disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por MPE (§ 20  do art. 45 da Lei Complementar Federal 
no 123/2006); 

6.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutencao 
do ültimo preco apresentado pela licitante, para efeito de ordenaçao das propostas. 

6.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente as penalidades previstas neste Edital. 

6.12 - Nao havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, 
será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério 
de MENOR PREçO. 

6.13 - Caso não se realizem lances verbas, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita e o valor estimado para contrataçao. 

6.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas a 
Pregoeira verificará a existência de empresas corn PRIORIDADES DE CONTRATAçAO 
ou MARGEM DE PREFERENCIA. Em havendo procederá aos cálculos conforme abaixo 
e reclassificará as ofertas: 

6.14.1 - Para promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliacao da eficiência das politicas pUblicas, o incentivo a 
inovacao tecnolôgica e o tratamento diferenciado e simplificado para as MPE, a 
Autoridade Competente poderá, justificadamente, e que possua oferta ate 10% (dez por 
cento) superiores em relação ao melhor preço válido, desde que este não seja de MPE 
considerada Local/Regional; 
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6.14.2 - Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que 
possua registro em uma das cidades relacionadas no ANEXO IX deste edital; 

6.14.3 - Para fins de aplicacao da prioridade de contratacao prevista no 
artigo 48, § 3 1  da Lei Complementar no 123/2006 a MPE sediada local ou regionalmente 
fará jus aos mesmos beneficios, sendo, portanto, denominada genericamente MPE 
Regional; 

6.14.4 - A condiçao de MPE Regional será verificada no momento do 
encerramento da fase lance, por meio de Declaracao de que sua sede está localizada 
em um dos municIpios listados no ANEXO IX deste edital; (ver modelo de declaracao no 
ANEXO VII item 04). 

6.14.5 - Para fins de aplicaçao do artigo 48, §3 1  da Lei Complementar 
123/2006, entende-se como melhor preço válido, a melhor oferta na fase de lance feita 
por um licitante habilitado; 

6.15 - Em observância ao artigo 48, § 30 da Lei Complementar Federal n° 
123/2006, na presente !icitacao será assegurada, como preferência de contratacao para 
as MPE sediadas local ou regionalmente, ate o limite de 10% (dez por cento) do melhor 
preço válido. (empresas sediadas em cidades relacionadas no ANEXO IX). 

6.16 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentacao de habilitacao do licitante que a tiver formulado visando a 
confirmacao das suas condiçöes habilitatOrias. 

6.16.1 - Constatado o atendimento pleno das exigências editalicias, será 
declarado o proponente vencedor, sendo-Ihe adjudicado o(s) objeto(s) licitado(s). 

07— DA HABILITA(;A0 E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Para habilitacao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a 
licitante, detentora da melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentaçao no 
ENVELOPE n° 02, os documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada 
e numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma a permitir a major rapidez na 
conferência e exame correspondentes: 

7.1.1 - Documentacao relativa a HABILITAçAO JURIDICA: 

a) Cédula de Identidade e CPF do empresario ou sócio; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas 
alteracOes ou a respectiva consolidacao, se houverem, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por acOes, acompanhado de 
documento de eleicao de seus administradores; ou ainda: 
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d) Inscri(;ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhado de prova de eleiçao da diretoria em exercIcio; 

e) No caso de Sociedades que envolvern outra empresa juridica corno soda, 
junta-se para a habilitacao o CNPJ da respectiva empresa; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizacao para 
funcionamento expedido pelo Orgao competente, quando a atividade assirn o exigir, 
arquivados na junta cornercial. 

7.1.2 - Docurnentaçao relativa a REGULARIDADE FISCAL e 
TRABALHISTA: 

a) Prova de inscricão no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério 
da Fazenda (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscri(;ão no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativa ao dornicilio ou sede da licitante, pertinente ao rarno de atividade e 
compativel corn o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal: Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a DIvida Ativa da Uniâo, ou 
Certidão Conjunta Positiva corn efeito negativo, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
(Portaria Conjunta PGFN / RFB n° 1.751, de 01/1012014); 

d) Prova de regularidade corn a Fazenda PUblica Estadual (Certidão 
Negativa de Débitos Gerais, compreendendo todos Os tributos de cornpetência do 
Estado), ernitida pelo Orgao cornpetente, da localidade de dornicilio ou sede da ernpresa 
licitante, na forma da Lei. (Certidäo Quanto a DIvida Ativa e Certidão de Quitação de 
Tributos ou Certidão Conjunta); 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda PUblica Municipal (Certidão 
Negativa de Débitos Gerais, cornpreendendo todos os tributos de competéncia do 
Municiplo), ernitida pelo argao competente, da localidade de dornicilio ou sede da 
ernpresa licitante, na forma da Lei. (Certidâo Quanto a Divida Ativa e Certidâo de 
Quitacão de Tributos ou Certidão Conjunta); 

f) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servico I FGTS; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei 
Federal n° 12.440 de 07.07.2011. 
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7.1.3 - Documentacao relativa a QUALIFICAçAO ECONOMICO-
Fl NAN C El RA: 

a) Balanco Patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representante da empresa, e demonstracOes contábeis do ültimo exercicio social (2015 
elou 2016), exigIveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçao 
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos 
provisOrios; (exceto para MPE); 

a. 1) Entenda-se por "na forma da lei" a seguinte: quando S/A, balanço 
patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5 0 , da Lei Federal n° 6.404/76); 
quando outra forma societária, balanco acompanhado de cOpia do termo de abertura e 
encerramento do Iivro Diana do qual foi extraldo (art. 5, § 2 0  do Decreto Lei n° 486/69), 
autenticado pelo órgao competente do Registro do Comércio; 

a. 2) Sociedades constituidas ha menos de 01 (um) ano poderão participar 
do Pregao apresentando a balanco de abertura, devidamente registrado ou autenticado 
na Junta Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da 
empresa; 

b) Certidâo Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurIdica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicIlia da 
pessoa jurIdica, a menos de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para abertura do 
P reg ão. 

7.1.4 - Declaraçäo, observadas penalidades cabiveis, de superveniência de 
fatos impeditivos da habilitaçao, conforme Anexo IV deste Edital; 

7.1.5 - Declaraçäo da licitante de que não possui em seu quadro de 
pessoal, empregado (s) corn rnenos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 70  da 
Constituicao Federal (na forma do Anexo V deste Edital); 

7.1.6 - Declaração da licitante de que não ha sOcios, gerentes ou diretores 
da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, ate a terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direçao, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgaos do rnunicIpio de Redencao do Gurgueia - Piaui. 
(na forma do Anexo VIII deste Edital). 

7.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos 
por Orgão püblico, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos as 
demais que não conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos 
por 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão, a excecao de atestado (s) de 
capacidade técnica que nao será (ao) objeto de afericao quanta a esse aspecta. 
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7.3 - Sob pena de inabilitacao, todos Os documentos apresentados para 
habilitacao deverão estar: 

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, corn nümero do CNFJ e corn o 
endereco respectivo; 

b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverâo estar em nome da 
filial, exceto aqueles docurnentos que, pela prOpria natureza, comprovadarnente, forem 
emitidos sornente em nome da matriz. 

7.4 - Os documentos exigidos neste Pregao poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente 
ou pelos servidores da Sala da Comissão de Licitacao no ato da abertura dos 
envelopes, ou publicacao em Orgao da imprensa oficial, ate as 12:00 horas do 
Ultimo dia ütil que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes 
Proposta e Documentaçao. 

7.4.1 - Serão aceitas sornente cópias legIveis; 

7.4.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.4.3 - A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dUvida e julgar necessário. 

7.5 - Corn relaçao a documentacao de regularidade fiscal, sendo a licitante 
MPE, a mesma deverá apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo 
que apresente alguma restriçao (art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.5.1 - Sendo a proponente vencedora MPE, e havendo alguma restricao na 
cornprovaçao da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
üteis, corn termo inicial a partir da publicaçao do aviso de resultado, prorrogáveis por 
igual periodo, a critério da Administracao Püblica, através da Pregoeira, para a 
regularizaçao da docurnentaçao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de certidão negativa (§ 1 0  do art. 
43 da Lei Complernentar Federal n° 123/2006). 

7.5.2 - A nao-regularizacao da docurnentaçao, no prazo concedido, implicará 
decadéncia do direito a contratacao, sern prejuIzo das sancöes previstas no art. 81 da 
Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Administracäo convocar Os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitacao (§ 2 0  do art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.6 - Apôs examinados e julgados os documentos apresentados para efeito 
de habilitacao das licitantes, rnediante confronto corn as condicoes deste Edital, serão 
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desqualificados e nao aceitos aqueles que nao atenderern as exigências aqui 
estabelecidas. 

7.7 - Quando todas as licitantes forern inabUitadas, a Pregoeira poderá fixar-
Ihes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentaçao de novos docurnentos 
escoirnados das causas referidas no ato inabilitatório. 

7.7.1 - Serão exigidos para reapresentacao apenas os docurnentos 
desqualificados e não aceitos; 

7.7.2 - As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comurn 
acordo. 

7.8 - Se o licitante desatender as exigências habilitatOria, o(a) Pregoeiro(a) 
exarninará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a 
verificacao da habilitacao do licitante, na ordem de classificacao, e assirn 
sucessivarnente ate a apuracao de urna proposta que atenda as instruçOes, sendo o 
respectivo licitante declarado o vencedor e a ele adjudicado o objeto do certarne. 

8— DO RECURSO E DA IMPuGNAçA0 

8.1 - Qualquer interessado poderá, ate 02 (dois) dias üteis antes da data 
fixada para abertura dos envelopes e da sessão de processarnento do Pregao, solicitar 
esclarecirnentos, providências ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadência 
de faz6-lo administrativarnente. 

8.2 - A petiçao deverá ser dirigida a Pregoeira, devendo o mesmo decidir no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá subrnetê-la a 
Assessoria JurIdica para análise e parecer; 

8.3 - Acolhida a irnpugnacao ao ato convocatório, ou não sendo possivel a 
decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realizacao deste Pregao, 
será designada nova data para realizaçao do certarne, corn a devida publicidade, 
inclusive das alteraçOes, se houverern. 

8.4 - Manifestacao da intencao de interpor recurso, pleiteada pela licitante 
deverá ser feita a Pregoeira irnediatarnente apOs a declaraçao do (s) vencedor (es), nos 
casos de: 

a) Julgarnento das propostas; 

b) Habilitaçao ou inabilitacao da licitante; 

c) Outros atos e procedirnentos. 
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8.5 - A licitante na sua manifestaçao explicitará, necessariamente, a 
motivacao consistente que será liminarmente avaliada pela Pregoeira, o qual decidirá 
pela sua aceitacao ou nao. 

8.6 - A falta de manifestacao imediata e motivada da intençao de interpor 
recurso pela licitante, implicará na decadência desse direito, podendo a Pregoeira 
adjudicar o objeto a licitante vencedora. 

8.7 - Admitido a recurso, a licitante terá a prazo de 03 (trés) dias Uteis para a 
apresentação das razöes recursais escritas, dirigidas a Pregoeira, e estará disponivel as 
demais licitantes classificadas, para impugná-lo ou nao, apresentando suas 
contrarrazOes em ate 03 (trés) dias Uteis, contados do término do prazo da recorrente, 
sendo-Ihes assegurada vista imediata em cartário dos autos do Pregao. 

8.8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s), ficarão intimadas 
a fazC--lo desde a reunião de realizaçao do Pregao. 

8.9 - Uma vez tempestivo, a Pregoeira receberá o recurso, declarando a seu 
efeito suspensivo, e encaminhará a Assessoria Juridica para análise e parecer, sendo a 
decisão proferida pela autoridade competente responsável pela homologacao da 
licitaçao. 

8.10 - 0 provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade 
competente implica tao somente a invalidaçao daqueles atos que nao sejam passIveis 
de aproveitamento. 

8.11 - Apos decididos as recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente poderá adjudicar a abjeta do Pregao a licitante 
vencedora, e em consequência homolagar o procedimento licitatOrio. 

8.12 Não serão conhecidas as impugrlacOes e as recursos apresentados 
fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou nao 
identificado no processo para responder pelo proponente. 

9— DA CONTRATAçAO 

9.1 - Será firmado contrato ou instrumenta equivalente com a licitante 
vencedora com base nos dispasitivos da Lei Federal no 8.666/93, Lei Federal n°. 
10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, Lei Complementar no 
123/06, alterada pela Lei Complementar no 147/2014, de 07 de agosta de 2014. 

9.2 - 0 prazo para assinatura do contrata ou instrumento equivalente, será 
de ate 05 (cinca) dias, apOs regular convacacaa do MunicIpio de Redencao do Gurguéia 
- Pt, podendo ser prorrogado uma Unica vez por igual perlodo, quando solicitada pela 
parte, durante a seu transcursa, desde que ocorra motivo justificado devidamente aceito 
pebo CONTRATANTE. 
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9.3 - Na hipOtese de a(s) licitante(s) convocada(s) nao assinar(em) 0(s) 

contrato(s) no prazo mencionado no subitem anterior, a Prefeitura de Redencao do 
Gurgueia - Fl, convocará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificaçao, 
para faz6-lo em igual prazo e nas mesmas condiçoes da proposta vencedora, inclusive 
quanto aos precos, ou revogar a licitacao. 

9.4 - 0 contrato poderá ser alterado de acordo com o artigo 65, da Lei no 
8.666/93, mediante Termo Aditivo, ate o limite estabelecido no § 10 do artigo 65, também 
da Lei no 8.666/93. 

10— DO PAGAMENTO 

10.1 - A Prefeitura, apOs a verificacao do fornecimento, efetuará a 
pagamento a contratada, mensalmente, ate o dia 10 (dez) do mès subsequente ao do 
fornecimento dos materiais, crédito em conta da Contratada, cuja conta será indicada 
pela mesma, devendo a respectiva fatura discriminativa ser entregue a Prefeitura ate o 
Ultimo dia Util de cada mês, prorrogando-se a data de pagamento, sem onus ou 
acréscimos, na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura; 

10,1.1 — Afatura deverá contertodos as serviços adquiridos; 

10.1.2 - Eventuais diferencas, relativas aos fornecimentos dos servicos 
serão acertadas na fatura correspondente ao mês seguinte; 

10.1.3 - Nenhum pagamento isentará a contratada das suas 
responsabibidades e obrigacOes, nem implicará em aceitaçao definitiva dos servicos; 

10.2 - 0 Contratante poderá deduzir do montante a pagar as valores 
correspondentes a mubtas au indenizacoes devidas pela Contratada, nos termos deste 
Pregao. 

10.3 - Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a 
Contratante, a seu critério, poderá devolve-la, para as devidas correçOes, ou aceitá-la, 
com a justificativa da parte que considerar indevida. 

10.4 - Na hipOtese de devolucao, a Nota Fiscal será considerada como não 
apresentada, para fins de atendimento das condicOes contratuais. 

10.5 - 0 Contratante não pagará, sem que tenha autorizado previa e 
formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente par 
terceiros, sejam ou nao instituicOes financeiras. 

11 - DO RECEBIMENTO 

11.1 - Os servicos serãa fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a 
quantidade total adquirida, em atendimento as requisicOes periódicas escritas expedidas 
pelo Setor competente e assinadas pelo responsável; 
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11.2 - As requisiçOes deverão conter a identificacao da unidade requisitante, 
indicacao expressa do nümero do contrato, do nUmero desta licitacao, do nümero do 
processo, a identificaçao da Contratada, a especificacao dos itens, as quantidades, 
datas e horários; 

11.3 - As requisiçoes serão expedidas por quaisquer meios de comunicacao 
que possthilitem a comprovaçao do respectivo recebimento por parte da Contratada, 
inclusive fac-simile e correio eletrônico. 

11.4 - Os servicos deveräo ser entregues a partir do recebimento da 
respectiva requisiçao. 

11.5 - Sem prejuizo de haver reduçao ou ampliacao da quantidade 
contratada, dentro dos limites legais, a critério do Contratante, estima-se em 10 (dez) 
meses contados da data da assinatura do contrato, a prazo para entrega total do objeto 
licitado; 

11.6 - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposicOes da Lei Federal no 8.078/90 - Codigo de Defesa do 
Consumidor; 

11.7 - As demais formas de recebimento, conforme minuta contratual em 
anexo. 

12— DAS PENALIDADES 

12.1 - Nos termos do art. 86 da Lei Federal no 8.666/93, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a tItulo de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste Pregao, ate o limite 
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. 

12.2 - Em caso de inexecucao total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condicoes avencadas, e demais condicoes resultantes 
deste Pregao, o Contratante poderá, garantida a previa defesa, aplicar a Contratada as 
seguintes penaUdades: 

12.2.1 —Advertência; 

12.2.2 - Multa de 10% (dez par cento) sobre a valor total do contrato, no 
caso de inexecuçao total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da 
comunicacao oficial; 

12.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar corn a Administracao PUblica 
Municipal, Estadual e Federal, par prazo não superior a 05 (cinco) anos, conforme art. 7 0  
da Lei Federal no 10.520/02, garantido a direito previo da citaçao e da ampla defesa, 

F-~4—  
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçao ou ate que seja promovida a 
reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

a) Apresentar documentacao falsa, ou ainda ensejar injustificadamente o 
retardamento da realização do certame; 

b) Não mantiver a proposta; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaracao falsa do atendimento 
das condiçoes de habilitaçao ou cometer fraude fiscal; 

d) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, falhar ou fraudar sua execucao. 

12.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente aplicando-se o Principio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 
escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias üteis contados da data de recebimento da 
notificaçao, em observância aos princIpios do contraditOrio e da ampla defesa. 

13—DA ooTAçAo 0R(;AMENTARIA 

13.1 - Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contratacao 
que se seguirem a licitacao correräo por conta de recursos do FPM e/ou Recursos 
Proprios, ICMS, FMS, PAB, PPI-ECD, e outros provenientes da Secretaria Municipal de 
SaUde - 10.301.0020.2160.0000 - Manutencao dos Serviços Municipais de Saüde; 
elemento de despesa 3.3.90.39.00 - outros servicos de terceiro - pessoa juridica. 

14—DAS DlsposlcoEs FINAlS 

14.1 - A Prefeitura Municipal de Redencao do Gurgueia - Fl, responsável 
pelo presente Pregao reserva-se o direito de: 

a) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razOes de 
interesse pUblico decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando 
constatada ilegalidade no seu processamento, de ofIcio ou por provocacao de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93; 

b) Alterar as condicoes deste Edital, reabrindo o prazo para apresentacao de 
propostas, na forma da legislaçao, salvo quando a alteracao näo afetar a formulacao 
das ofertas; 

c) Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso pUblico, a 
nova data. 
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14.2 - A contagem dos prazos estabelecidos rieste Edital, em se tratando 
dos recursos previstos no item 08, será feita nela se excluindo a data de inIcio e 
incluindo a do vencimento e, nao sendo computados, para esse firn, Os feriados. 

14.3 - 0 objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressoes em 
conformidade com o estabelecido nos §§ 1 0  e 20  do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

14.4 - A Pregoeira resolverá os casos ornissos corn base na legislaçao 
vigente. 

14.4.1 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorréncias relevantes e que, ao final, 
será assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

14.5 - As inforrnacOes inerentes a este Pregao poderão ser obtidas, pelos 
interessados, junto a CPL, estando disponIvel para atendimento de Segunda a Sexta-
feira, das 07:30 as 13:30 horas, na Rua do Ferreiro, S/n°, Bairro Planaltina, em 
Redencao do Gurgueia - P1, telefone (089) 3566-1166. 

14.6 - Fica eleito o foro da Cidade de Redençao do Gurgueia - P1, para 
dirimir qualquer controvérsia resultante desta Iicitaçao, corn exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

14.7 - Integrarn o presente Edital, independentemente de qualquer 
transcriçao, todos os anexos e documentos que cornpoern o presente pregao: 

Redencão do Gurgueia - Pt, 24 de fevereiro de 2017. 

Eliane Borges Cardoso 
P reg oei ra 

Visto: 

ngelo Jofi.Sena Santos 
?refeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 037/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICAcOES 

DO OBJETO 

0 presente Termo de Referência tern por objeto a aquisiçao de serviços de 
consultas, exarnes Iaboratoriais, ultrassonografia, raios-X e ortopedia destinados aos 
pacientes do MunicIpio de Redencão do Gurgueia, através da Secretaria Municipal de 
Saüde, conforrne descriçoes ern anexos, ern conforrnidade corn as condicoes 
estabelecidas no presente Terrno de Referência. 

DA JUSTIFICATIVA 

A Constituicao Federal de 1988, ern especial o seu artigo 196, diz que a saUde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido rnediante polIticas soclais e econômicas 
que visern a reducao do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário as açOes e servicos para sua prornocao, protecao e recuperacao. 0 rnunicIpio 
levando ern consideracao estes preceitos pretende corn esta contratacao dar condicoes 
para a prornoção, a protecao e a recuperaçao da saUde daqueles rnais necessitados. 

Os exarnes Laboratoriais são necessários corno apoio para diagnOstico de 
inUrneras patologias, assirn sendo, a contrataçao de Laboratôrios para a prestacao de 
servicos clinicos são indispensáveis, como instrurnento para cornplernentar a 
assistência a saüde. 

As ernpresas deverão atender sornente as requisiçOes devidarnente preenchidas 
(corn norne do paciente, sexo, idade, indicaçao clmnica, carirnbadas, assinadas e 
datadas corn letra legIvel, corn identificacao do estabelecirnento de saüde solicitante e 
autorizadas por urn responsável do estabelecimento da rede própria do MunicIpio). 
Assirn corno tarnbérn realizar a coleta de material para exarnes, que deverão ser 
coletadas nos estabelecirnentos proprios da contratada, corn equiparnentos e rnateriais 
adequados, registrados no Ministério da SaUde e ern conformidade corn as normas da 
ANVISA, por profissionais devidarnente Habi!itados/ treinados, podendo sofrer alteraçao 
de acordo corn a dernanda das Unidades, sern onus para contratante. 

0 rnunicIpio corn esta contratacao pretende possibilitar o acesso a serviços de 
saüde, de forma a garantir urna maior resolubilidade na assistência prestada a saUde da 
populaçao carente, assirn corno viabilizar a realizaçao de exarnes ern tempo oportuno, a 
firn de garantir a efetivaçao do diagnostico e do tratarnento 

Para a realização de todos esses servicos torna-se indispensável a contrataçao 
de urna empresa especializada neste seqrnento. 
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DAS ESPECIFICAçOES TECNICAS 

Em conformidade corn as quantidades e especificaçOes do ANEXO I. 

A empresa realizará todos Os procedimentos constantes nas formas de 
organ izacao estabelecidas neste Termo de Referenda. 

Atender somente as requisiçoes devidamente preenchi das (corn nome do 
paciente, sexo, idade, indicacao cllnica, carimbadas, assinadas e datadas corn letra 
legIvel, corn identificaçao do estabelecimento de saUde solicitante e autorizadas par urn 
responsável do estabelecimento da rede própria do Municipia). Fornecer lãminas, 
recipiente corn soluçao para acondicionamento do material coletado, bern como a sua 
reposicao, transporte e entrega dos respectivos resultados. 

A repetiçao de exarnes para que efetive a confirmação diagnostica, serão 
realizados as custas da Empresa, nao onerando a Secretaria Municipal de SaUde 

DAS 0BRIGAçOES DA CONTRATADA 

Executar as servicas conforme especificacoes do Termo de Referéncia e de sua 
proposta, corn a alocacao dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materials e equipamentos, ferramentas e 
utensilios necessários, na qualidade e quaritidade especificadas no Termo de 
Referência e em sua proposta; 

Arcar corn os custos inerentes a execuçäo dos serviços objeto do contrato; 

Facultar a Adrninistracao, a qualquer tempo, a realizacao de inspeçôes e 
diligências, objetivando a acompanhamento e avaliacao técnica da execucao dos 
serviços contratados; 

Notificar a Administracao, imediatamente e por escrito de quaisquer 
irregularidades que venham ocorrer em funcao da execuçao dos servicos; 

Não transferir a outrem o objeto do Contrato; 

Oar garantias e cumprir rigorosamente as prazos estipulados no contrato; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo maxima de 48 horas/ 2 (dais dias), as servicos efetuados em que se 
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos materials 	/ 
empregadas, a criteria da Secretaria de SaUde; 	

/ 

Transportar as materials biolôgicos de forma adequada e de acordo corn as'1'7 
normas de biossegurança expedidas pela AN VISA ou de outro órgaa fiscalizador; 
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Garantir a confidencialidade dos dados e informaçoes do paciente; 

Manter sempre a qualidade na prestaçao do serviço executado; 

Fica proibida a cobrança de qualquer quantia, a qualquer tItulo, dos serviços 
prestados aos usuários, ficando a contratada responsabilizada por qualquer cobranca 
indevida feita a usuário; 

Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos rnateriais e 
rnorais causados pela acao ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos 
ou representantes, dolosa ou culposarnente, a prefeitura ou a terceiros; 

Assegurar ao MunicIpio as condicOes necessárias ao acornpanharnento, a 
supervisão, ao controle, a fiscalizacao e auditoria da execucao do objeto contratado, 
permitindo o livre acesso dos servidores do MunicIpio, a qualquer tempo e lugar, a todos 
os atos relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no desempenho das 
atividades de acompanharnento e controle; 

Utilizar empregados habilitados corn conhecimento dos servicos a serem 
executados, de cOnformidade corn as normas e determinacoes em vigor; 

Atender os pacientes corn dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 
em observãncia ao principio da urbanidade; 

Assurnir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e/ou 
quaisquer onus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bern como 
pelo onus decorrente do transporte, carga e descarga dos rnateriais. 

DAS 0BRIGAcOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA 

Proporcionar todas as condicoes para que a Contratada possa desernpenhar 
seus serviços de acordo corn as determinacOes do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialrnente do Termo de Referéncia; 

Exigir o curnprimento de todas as obrigacOes assumidas pela Contratada, de 
acordo corn as cláusulas contratuais e Os termos de sua proposta; 

Exercer o acornpanharnento e a fiscalizacao dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro prOprio as faihas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bern corno o nome dos empregados eventualrnente envolvidos, e 
encarninhando os apontamentos a autoridade competente para as providências 
cabIveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 8666/93; 

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeiçOes no 
curso da execucao dos servicos, fixando-Ihe prazo para correçao de tais irregularidades; 

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, na formo, do  
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contrato; 

Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade cam as obrigaçoes assumidas pela Contratada, todas as condicOes de 
habilitaçao e qualificaçao exigidas no edital; 

Providenciar as inspeçoes da execucão dos servicas, corn vistas ao cumprimento 
dos prazas, pela contratada, fiscalizacao da qualidade dos servicas que estão sendo 
prestados, bem coma a expedicao de autorizaçao de servico; 

Compete a contratante a recebimento, conferência e atestado das notas fiscais 
emitidas pela contratada; 

Solicitar a substituicaa imediata de qualquer material ou equipamento que nãa 
atenda as exigências do servica; 

Preparar as expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais; 

Fiscalizar as instalacOes da contratada, verificando se persistem as mesmas 
condiçoes técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato; 

Solicitar a empresa nos prazos previstos, a documentacao referente a seu 
pessoal, observado as especificaçoes constantes neste termo de referencia, 
supervisionando rotineiramente a observância das normas de Seguranca e Higiene do 
Tra ba I ho; 

Providenciar as inspecoes da execucãa dos servicas, cam vistas ao cumprimenta 
dos prazos pela Contratada, fiscalizacao da qualidade dos serviços que estãa sendo 
prestados; 

Oferecer todas as condicOes e informaçoes necessárias para que a 
CONTRATADA possa fornecer as servicas dentro das especificaçöes exigidas neste 
Termo de Referência; 

Orientar a Contratada quanto a forma correta de apresentacaa das Notas Fiscais. 

Indicar a local onde serão entregues as resultados dos serviços listados no 
Anexo. 

Notificar a Contratada, par escrito, de todas as penalidades, multas, suspensaa 
de fornecimento ou sustacao de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, 
pela Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigencias deste Termo de 
Referência. 

Prestar a Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao 
cumprimento das obrigacOes assumidas na contrataçao. 
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DO FATURAMENTO E PAGAMENTO  

0 fornecedor deverá apresentar após o adimplemento da obrigacao a Nota 
Fiscal, que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa ou recibo. 

Na hipOtese do documento de cobranca apresentar erro em quaisquer de seus 
tens, a Prefeitura Municipal se reserva o direito de efetuar o pagamento, ate 30 (trinta) 
dias apOs a apresentaçao do novo documento de cobranca com os itens corrigidos e 
atestados pela Administracao Municipal. 

A Contratada deverá indicar a Agência Bancária e a Conta Corrente na qual 
deverá ser depositado o respectivo pagamento, sendo que a Prefeitura Municipal não se 
responsabilizará porjuros ou encargos resultantes da operaçäo de cobranca. 

0 prazo de pagamento da fatura será de ate 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da entrega da nota fiscal na Prefeitura Municipal de Redençao do Gurgueia - P1. 

DA RESCISAO 

A rescisão do contrato dar-se-á em qualquer dos casos que tratam os artigos 77 a 
80 e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal N.° 8.666/93 e suas alteraçOes. 

As penalidades administrativas aplicáveis a Contratada por inadimplência estão 
previstas nos arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alteracoes. 

FUNDAMENTO LEGAL 

0 processo deverá ser realizado com base na Lei Federal n°. 10.520/2002, 
Decreto n° 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couber, as disposicoes da Lei Federal n°. 8.666/93, com alteracoes posteriores, Lei 
Complementar n° 123/06 e demais normas regulamentares aplicáveis a especie. 

No Certame, adotar-se-á o beneficlo Tipo I e Ill com itens exclusivos de ate R$ 
80.000,00 (oitenta mil reals) e cota de 25% exclusivas para participacao de MPE. Essa 
condicao de disputa está identificada no anexo I - Termo de Referenda. Esta exigência 
se fundamenta no artigo 48, inciso I e Ill da Lei Complementar n° 123/2006, desde que 
haja, no minimo, 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas 
cu empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir 
as exigências estabelecidas no instrumento convocatOrio, nos termos do Art. 49, II, da 
Lei Complementar n° 123/06. 

DO VALOR MAXIMO ESTIMADO DO CONTRATO 

0 presente orcamento está estimado em: 

. EXAMES no valor de R$ 245.420,00 (duzentos e quarenta e cin 
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quatrocentos e vinte reals); (COTA PRINCIPAL 75% = R$ 184.065,00 
(cento e oltenta e quatro mil sessenta e cinco reals) + COTA RESERVA 
(25%) ME/EPP/MEI = R$ 61.355,00 (sessenta e urn mil trezentos e 
cinquenta e cinco reais). 

ULTRASSONOGRAFIAS no valor de R$ 231 .600,00 (duzentos e trinta e 
urn mil e seiscentos reals) = COTA PRINCIPAL 75% = R$ 173.700,00 
(cento e setenta e três mil e setecentos reais) + COTA RESERVA (25%) 
ME/EPP/MEI = R$ 57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reals). 

• ORTOPEDIA no valor de R$ 126.800,00 (cento e vinte e seis mll e 
oltocentos reals) = COTA PRINCIPAL 75% = R$ 95.100,00 (noventa e 
cinco mil e cern reals) + COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI = R$ 
31 .700,00 (trinta e urn mil e cern reals). 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessários para aquisição dos materials objeto deste 
Terrno de Referenda serão oriundos do FPM e/ou Recursos Proprios, ICMS, FMS, PAB, 
PPI-ECD, e outros provenientes da Secretaria Municipal de Saüde - 

10.301.0020.2160.0000 - Manutençao dos Servicos Municipais de Saüde; elernento de 
despesa 3.3.90.39.00 - outros servicos de terceiro - pessoa juridica. 

Redencao do Gurgueia (P1), 25 de janeiro de 2017. 

A 
Edizon Ribeiro Leite 

Secretário Municipal de Saüde 

Aprovo o presente t referência. 

AngeIo/J'be Sena Santos 
Prefeito Municipal 
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SECRETARIA MUNICIPAL _____ 

ANEXO I 
LOTE I - COTA GLOBAL (100%) 

"COTA GLOBAL (100%)" - Lote/itens constituIdos por 100% (cern por cento) do 
quantitativo do respectivo objeto, cuja proposta será julgada pela Pregoeira quando houver 
somente participantes MPE e/ou quando houver sornente empresas participantes que näo 
se enquadrarem na Lei Complernentar 123/2006. 

LOTE I - LISTA DE EXAM ES 

EXAM ES 

ITEM DIscRlçAo QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 ACIDO FOLICO 40 40,00 1.600,00 

02 AcIDO HIPURICO 40 30,00 1.200,00 

03 ACIDO URICO 60 20,00 1.200,00 

04 ASLO-ANTI-ESTREPTOLISINA (LATEX) 40 30,00 1.200,00 

05 BETA HCG 60 30,00 1.800,00 

06 BILIRUBINA TOTAL E FRAçOEs 60 40,00 2.400,00 

07 COAGULOGRAMA 108 60,00 6.480,00 

08 COLESTEROL HDL 40 20,00 800,00 

09 COLESTEROL LDL 40 20,00 800,00 

10 COLESTEROL TOTAL 260 20,00 5.200,00 

11 j CONTAGEM DE PLAQUETAS 60 25,00 1.500,00 

12 CREATININA 60 20,00 1.200,00 

13 DOSAGEM DE ACIDO (IJRICO (URINA) 112 20,00 2.240,00 

14 
DOSAGEM DE HORMONIO DE 
CRESCIMENTO  

40 30,00 1 200 00 

15 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA IGA 112 88,00 9.856,00 

16 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA IGE 132 88,00 11.616,00 

17 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA 1GM 132 45,00 5.940,00 

18 ELETROCARDIOGRAMA 60 60,00 3.600,00 

19 ESTROGENIO 60 90,00 5.400,00 

20 FATOR REUMATOIDE 40 20,00 800,00 

21 FERRO SERICO 60 35,00 2.100,00 

22 GLICEMIA CAPILAR 40 55,00 2.200,00 

23 GLICEMIA DE JEJUM 40 20,00 8,Q0,00 
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24 GLICOSE 60 20,00 1.200,00 

25 GLOBULINA 40 60,00 2.400,00 

26 GRUPOSANGUiNEO - GSF 132 30,00 3.960,00 

27 GRUPO SANGU(NEO + FATOR RH 40 30,00 1.200,00 

28 HEMATOCRITO 60 25,00 1.500,00 

29 HEMOGLOBINAGLICOSILADA 132 45,00 5.940,00 

30 HEMOGRAMACOMPLETO 132 25,00 3.300,00 

31 HEM0ssEDIMENTAçA0 40 25,00 1.000,00 

32 LDL (SOMENTE LDL) 132 20,00 2.640,00 

33 LIPIDOGRAMA 132 65,00 8.580,00 

34 MAMOGRAFIA 260 150,00 39.000,00 

35 PARASITOLOGICO DE FEZES 132 17,00 2.244,00 

36 PCR 40 20,00 800,00 

37 PROGESTERONA 132 40,00 5.280,00 

38 PROTEtNA C REATIVA 40 20,00 800,00 

39 j PROTEINURIA DE 24 HORAS 40 40,00 1.600,00 

40 PROVA DO LAO 60 20,00 1.200,00 

41 PSALIVRE/TOTAL 156 85,00 13.260,00 

42 RETRAcAO DO COAGULO 40 20,00 800,00 

43 SUMARIO DE URINA 132 17,00 2.244,00 

44 13 132 25,00 3.300,00 

45 T4L 132 25,00 3.300,00 

46 TEMPO DE SANGRIA T.S 60 20,00 1.200,00 

47 j TESTE DE 000MBS DIRETO 132 45,00 5.940,00 

48 TESTE DE FALCIZAçAO 40 20,00 800,00 

49 TESTE DE TOLERANCIA GLI 75G 40 35,00 1.400,00 

50 TESTOSTERONA LIVRE 132 50,00 6.600,00 

51 TESTOSTERONA TOTAL 132 55,00 7.260,00 

52 TGO 132 20,00 2.640,00 

53 TGP 132 20,00 2.640,00 

54 TOMOGRAFIA 60 350,00 21.000,00 
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55 TRIGLICERIDEOS 132 20,00 2.640,00 

56 TSH ULTRASSENSVEL 60 35,00 2.100,00 

57 UREIA 132 20,00 2.640,00 

58 VDRL 132 20,00 2.640,00 

59 RAIO X 132 70,00 9.240,00 

TOTAL 245.420,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL 

ANEXO I 
LOTE II- COTA PRINCIPAL (75%) 

"COTA PRINCIPAL (75%)" - Lote/itens abertos para a participaçäo de todos as 
interessados, inclusive os que se enquadrem na condição de "MPE" e que atuem no ramo 
de atividade referente ao objeto licitado. 

LOTE II - LISTA DE EXAM ES 

EXAM ES 

ITEM DIScRIçA0 QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 ACIDO FOLICO 30 40,00 1.200,00 

02 ACIDO HIPURICO 30 30,00 900,00 

03 ACIDO URICO 45 20,00 900,00 

04 
ASLO-ANTI-ESTREPTOLISI NA 
(LATEX) 30 30,00 900,00 

05 BETA HCG 45 30,00 1.350,00 

06 BILIRUBINA TOTAL E FRAçOES 45 40,00 1.800,00 

07 COAGULOGRAMA 81 60,00 4.860,00 

08 COLESTEROL HDL 30 20,00 600,00 

09 COLESTEROL LDL 30 20,00 600,00 

10 COLESTEROL TOTAL 195 20,00 3.900,00 

11 CONTAGEM DE PLAQUETAS 45 25,00 1.125,00 

12 CREATININA 45 20,00 900,00 

13 
DOSAGEM DE ACIDO U RICO 
(URINA) 84 20,00 1.680,00 

14 
DOSAGEM DE HORMONIO DE 
CRESCIMENTO 30 30,00 900,00 

15 
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA 
IGA 84 88,00 7.392,00 

16 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA 
GE 99 88,00 8.712,00 

17 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA 
1GM 99 - 45,00 4.455,00 

18 ELETROCARDIOGRAMA 45 60,00 2.700,00 

19 ESTROGENIO 45 90,00 4.050,00 

20 FATOR REUMATOIDE 30 20,00 600,00 

21 FERRO SERICO 45 35,00 1.575,00 

22 GLICEMIA CAPILAR 30 55,00 1.650,00 
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23 GLICEMIA DE JEJUM 30 20,00 600,00 

24 GLICOSE 45 - 20,00 900,00 

25 GLOBULINA 30 60,00 1.800,00 

26 GRUPO SANGUINEO - GSF 99 30,00 2.970,00 

27 GRUPO SANGUINEO + FATOR RH 30 30,00 900,00 

28 HEMATOCRITO 45 25,00 1.125,00 

29 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 99 45,00 4.455,00 

30 HEMOGRAMA COMPLETO 	 99 25,00 2.475,00 

31 HEM0ssEDIMENTAcA0 30 25,00 750,00 

32 LDL (SOMENTE LDL) 99 20,00 1.980,00 

33 LIPIDOGRAMA 99 65,00 6.435,00 

34 MAMOGRAFIA 195 150,00 29.250,00 

35 PARASITOLOGICO DE FEZES 99 17,00 1.683,00 

36 PCR 30 20,00 600,00 

37 PROGESTERONA 99 40,00 3.960,00 

38 PROTEINA C REATIVA 30 20,00 600,00 

39 PROTEINURIA DE 24 HORAS 30 40,00 1.200,00 

40 PROVA DO LAO 45 20,00 900,00 

41 PSA LIVRE/TOTAL 117 85,00 9.945,00 

42 RETRAcA0 DO COAGULO 30 20,00 600,00 

43 SUMARIO DE URINA 99 17,00 1.683,00 

44 j  T3 99 25,00 2.475,00 

45 T4L 99 25,00 2.475,00 

46 TEMPO DE SANGRIA T.S 45 20,00 900,00 

47 TESTE DE 000MBS DIRETO 99 45,00 4.455,00 

48 j  TESTE DE FALCIZAçAO 30 20,00 600,00 

49 TESTE DE TOLERANCIA GLI 75G 30 35,00 1.050,00 

50 TESTOSTERONA LIVRE 99 50,00 4.950,00 

51 TESTOSTERONA TOTAL 99 55,00 5.445,00 

52 TGO 99 20,00 1.980,00 

53 TGP 99 20,00 1.980,00 

f2 
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54 TOMOGRAFIA 45 35000 15.750,00 

55 TRIGLICERIDEOS 99 20,00 1.980,00 

56 TSH ULTRASSENSIVEL 45 35,00 1.575,00 

57 UREIA 99 20,00 1.98000 

58 VDRL 99 20,00 1.980,00 

59 RA!O X 99 70,00 6.930,00 

TOTAL 184.065,00 
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ANEXO I 
LOTE III - COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI 

"COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI" - Lote/itens constituldos por ate 25% (vinte 
e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objeto, estão abertos para a participação 
exciusiva de "MPE", sem prejuizo de sua participação nos lotes da cota principal, e que 
atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da 
Lei Complementar n °  123/2006, Alterada pela Lei Complementar n °  147/2014. 

LOTE III - LISTA DE EXAMES 

EXAM ES 

ITEM DIscRIçAo QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 ACIDO FOLICO 10 40,00 400,00 

02 AciDo HIPURICO 10 30,00 300,00 

03 ACIDO URICO 15 20,00 300,00 

04 ASLO-ANTI-ESTREPTOLISINA (LATEX) 10 30,00 300,00 

05 BETA HCG 15 30,00 450,00 

06 BILIRUBINA TOTAL EFRAcOES 15 40,00 600,00 

07 COAGULOGRAMA 27 60,00 1.620,00 

08 COLESTEROL HDL 10 20,00 200,00 

09 COLESTEROL LDL 10 20,00 200,00 

10 COLESTEROL TOTAL 65 20,00 1.300,00 

11 CONTAGEM DE PLAQUETAS 15 25,00 375,00 

12 CREATININA 15 20,00 300,00 

13 DOSAGEM DE ACIDO URICO (URINA) 28 20,00 560,00 

14 
DOSAGEM DE HORMONIO DE 
CRESCIMENTO 1 0 30,00 300,00 

15 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA IGA 28 88,00 2.464,00 

16 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA IGE 33 88,00 2.904,00 

17 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA 1GM 33 45,00 1.485,00 

18 ELETROCARDIOGRAMA 15 60,00 900,00 

19 ESTROGENIO 15 90,00 1.350,00 

20 FATOR REUMATOIDE 10 20,00 200,00 

21 FERRO SERICO 15 35,00 525,00 
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22 GLICEMIACAPILAR 10 55,00 550,00 

23 GLICEMIA DE JEJUM 10 20,00 200,00 

24 GLICOSE 15 20,00 300,00 

25 GLOBULINA 10 60,00 600,00 

26 GRUPO SANGUINEO - GSF 33 30,00 990,00 

27 GRUPO SANGUINEO + FATOR RH 10 30,00 300,00 

28 HEMATOCRITO 15 25,00 375,00 

29 HEMOGLOBINAGLICOSILADA 33 45,00 1.485,00 

30 HEMOGRAMA COMPLETO 33 25,00 - 825,00 

31 HEMOSSEDIMENTAcAO 10 25,00 250,00 

32 LDL (SOMENTE LDL) 33 20,00 660,00 

33 LIPIDOGRAMA 33 65,00 2.145,00 

34 MAMOGRAFIA 65 150,00 9.750,00 

35 PARASITOLOGICO DE FEZES 33 17,00 561,00 

36 PCR 10 20,00 200,00 

37 PROGESTERONA 33 40,00 1.320,00 

38 PROTEINA C REATIVA 10 20,00 200,00 

39 PROTEINURIA DE 24 HORAS 10 40,00 400,00 

40 PROVA DO LAO 15 - 	20,00 300,00 

41 PSALIVRE/TOTAL 39 85,00 3.315,00 

42 RETRAcAO DO COAGULO 10 20,00 200,00 

43 SUMARIO DE URINA 33 17,00 561,00 

44 T3 33 25,00 825,00 

45 T4L 33 25,00 825,00 

46 TEMPO DE SANGRIA T.S 15 20,00 300,00 

47 TESTE DE COOMBS DIRETO 33 45,00 1.485,00 

48 TESTE DE FALcIzAçAO 10 20,00 200,00 

49 TESTE DE TOLERANCIA GLI 75G 10 35,00 350,00 

50 TESTOSTERONA LIVRE 33 50,00 1.650,00 

51 TESTOSTERONA TOTAL 33 55,00 

52 TGO 33 20,00 
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53 TGP 33 20,00 660,00 

54 TOMOGRAFIA 15 350,00 5.250,00 

55 TRIGLICERIDEOS 33 20,00 660,00 

56 TSH ULTRASSENSIVEL 15 35,00 525,00 

57 UREIA 33 20,00 660,00 

59 VDRL 33 20,00 660,00 

60 RAIO X 33 70,00 2.310,00 

TOTAL 61 .355,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL 

ANEXO I 
LOTE IV - COTA GLOBAL (100%) 

"COTA GLOBAL (100%)" - Lote/itens constituidos por 100% (cern par cento) do 
quantitativa do respectivo objeto, cuja propasta será julgada pela Pregoeira quando houver 
somente participantes MPE e/ou quando houver somente empresas participantes que näo 
se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006. 

LOTE IV - LISTA DE ULTRASSONOGRAFIAS 

U LTRASSONOGRAFIAS 

ITEM DIscRIçAo QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL 

260 100,00 26.000,00 
SUPERIOR 

02 
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL 

180 180,00 32.400,00 
TOTAL 

03 
ULTRASSONOGRAFIA DA REGUAO 

132 100,00 13.200,00 
INGUINLA 

04 ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE 132 100,00 13.200,00 

05 
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA 

104 100,00 10.400,00  
ESCROTAL 

06 
ULTRASSONOGRAFIA DE 

132 100,00 13.200,00 
PEQUENAS PARTES 

07 
ULTRASSONOGRAFIA 

260 100,00 26.000,00 GESTACIONAL 

08 
ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA 

260 100,00 26.000,00 
BILATERAL 

09 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA 260 100,00 26.000,00 

10 ULTRASSONOGRAFIATRANSRETAL 72 100,00 7.200,00 

11 
U LTRASSONOGRAFIA 

208 100,00 20.800,00  TRANSVAGINAL 

12 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA 40 100,00 4.000,00 

13 VIDEO COLPOSCOPIA 132 100,00 13.200,00 

TOTAL 231 .600,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL  

ANEXO I 
LOTE V - COTA PRINCIPAL (75%) 

"COTA PRINCIPAL (75%)" - Lote/itens abertos para a participacão de todos Os 

interessados, inclusive as que se enquadrem na condição de "MPE" e que atuem no ramo 
de atividade referente ao objeto licitado. 

LOTE V - LISTA DE ULTRASSONOGRAFIAS 

ULTRASSONOGRAFIAS 

ITEM DIscRIçAo QUANT VALOR UNIt. VALOR TOTAL 

01 
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL 
SUPERIOR 

195 10000 19.500,00 

02 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL 135 180,00 24.300,00 

03 
ULTRASSONOGRAFIA DA REGUAO 
INGUINLA 

99 100,00 9.900,00 

04 ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE 99 100,00 9.900,00 

05 
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA 
ESCROTAL 

78 100,00 7.800,00 

06 
ULTRASSONOGRAFIA DE PEQUENAS 
PARTES 

99 100,00 9.900,00 

07 ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL 195 100,00 19.500,00 

08 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL 195 100,00 19.500,00 

09 ULTRASSONOGRAFIAPELVICA 195 100,00 19.500,00 

10 j ULTRASSONOGRAFIATRANSRETAL 54 100,00 5.400,00 

11 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 156 100,00 15.600,00 

12 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA 30 100,00 3.000,00 

13 VIDEO COLPOSCOPIA 99 100,00 9.900,00 

TOTAL 173.700,00 
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ANEXO I 
LOTE VI - COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI 

"COlA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI" - Lote/itens constituldos por ate 25% (vinte 
e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objeto, estão abertos para a participacao 
exclusiva de "WE", sem prejuizo de sua participaçao nos lotes da cota principal, e que 
atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da 
Lei Complementar n o  123/2006, Alterada pela Lei Complementar n °  147/2014. 

LOTE VI - LISTA DE ULTRASSONOGRAFIAS 

ULTRASSONOGRAFIAS 

ITEM DIscRIcAo QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL 

65 100,00 6.500,00 
SUPERIOR 

02 
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL 

45 180,00 8.100,00 
TOTAL 

03 
ULTRASSONOGRAFIA DA REGUAO 

33 100,00 3.300,00 
INGUINLA 

04 ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE 33 100,00 3.300,00 

05 
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA 

26 100,00 2.600,00 
ESCROTAL 

06 
ULTRASSONOGRAFIA DE PEQUENAS 

33 100,00 3.300,00 
PARTIES 

07 ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL 65 100,00 6.500,00 

08 
ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA 

65 100,00 6.500,00 
BILATERAL 

09 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA 65 100,00 6.500,00 

10 ULTRASSONOGRAFIATRANSRETAL 18 100,00 1.800,00 

11 
ULTRASSONOGRAFIA 

52 100,00 5.200,00 
TRANSVAGINAL 

12 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA 10 100,00 1.000,00 

13 VIDEO COLPOSCOPIA 33 100,00 3.300,00 

TOTAL 57.900,00 
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ANEXO I 
LOTE VII - COTA GLOBAL (100%) 

"COTA GLOBAL (100%)" - Lote/itens constituidos por 100% (cern por cento) do 
quantitativo do respectivo objeto, cuja proposta será julgada pela Pregoeira quando houver 
somente participantes MPE elou quando houver somente empresas participantes que näo 
se enquadrarem na Lei Cornplernentar 123/2006. 

LOTE VII - ORTOPEDIA 

ORTOPEDIA 

ITEM DIscRIcAo QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 CONSULTA DE ORTOPEDIA 156 200,00 31.200,00 

02 
IMOBILIZAçAO - BOTA DE GESSO 
COM SALTO  

80 150,00 12.000,00 

03  
IMOBILIZAcA O  - BOTA DE GESSO 
SEMSALTO  

80 150,00 12.000,00 

04 
IMOBILIzAçAO - GESSO AXILA 
PALMAR  

80 120,00 9.600,00 

05 IM0BILIzAçA0 - LUVA DE GESSO 80 90,00 7.200,00 

06 IMOBILIZAçAO - TALA 80 100,00 8.000,00 

07 !MOBILIzAcAO - TALA AXILA PALMAR 80 100,00 8.000,00 

08 INGNOPODALICO 80 190,00 15.200,00 

09 RAIO-X 156 100,00 15.600,00 

10 REDLJcAO 80 100,00 8.000,00 

TOTAL 126.800,00 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plana/tina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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ANEXO I 
LOTE VIII - COTA PRINCIPAL (75%) 

"COlA PRINCIPAL (75%)" - Lote/itens abertos para a participação de todos as 
interessados, inclusive Os que se enquadrem na condição de 'MPE" e que atuem no ramo 
de atividade referente ao objeto licitado. 

LOTE VIII - ORTOPEDIA 

ORTOPEDIA 

ITEM DIscRIcA0 QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 CONSULTA DE ORTOPEDIA 117 200,00 23.400,00 

02 
IMOBILIZAçAO - BOTA DE GESSO 
COM SALTO  

60 150,00 9.000,00 

03  
IM0BILIzAcA 0  - BOTA DE GESSO 
SEM SALTO  

60 150,00 9.000,00 

04 
IM0BILIzAçA0 - GESSO AXILA 
PALMAR  60 120,00 7.200,00 

05 IMOBILIzAçA0 - LUVA DE GESSO 60 90,00 5.400,00 

06 IMOBILIZAçAO - TALA 60 100,00 6.000,00 

07 IMOBILIzAcAO - TALA AXILA 
PALMAR  60 100,00 6.000,00 

08 INGNOPODALICO 60 190,00 11.400,00 

09 RAIO-X 117 100,00 11.700,00 

10 REDUçA0 60 100,00 6.000,00 

TOTAL 95.100,00 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planalina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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ANEXO I 
LOTE IX - COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI 

"COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI" - Lote/itens constituidos por ate 25% (vinte 
e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objeto, estão abertos para a participaçào 
exciusiva de "WE", sem prejuIzo de sua participaçào nos lotes da cota principal, e que 
atuem no ramo de atividade referente ao objeto Iicitado, conforme determina o artigo 48 da 
Lei Complementar n° 123/2006, Alterada pela Lei Complementar n °  147/2014. 

LOTE IX - ORTOPEDIA 

ORTOPEDIA 

ITEM DIscRIçAo QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 CONSULTA DE ORTOPEDIA 39 200,00 7.800,00 

02 
IM0BILIzAcA0 - BOTA DE GESSO 
COM SALTO  20 150,00 3.000,00 

03 
IM0BILIzAçAO -  BOTA DE GESSO SEM 
SALTO  20 150,00 3.000,00 

04 
IMOBILIZAcAO - GESSO AXILA 
PALMAR  20 120,00 2.400,00 

05 IM0BILIzAçA0 - LUVA DE GESSO 20 90,00 1.800,00 

06 IM0BILIzAçA0-TALA 20 100,00 2.000,00 

07 IM0BILIzAçA0 - TALA AXILA PALMAR 20 100,00 2.000,00 

08 INGNOPODALICO 20 190,00 3.800,00 

09 RAIO-X 39 100,00 3.900,00 

10 REDucA0 20 100,00 2.000,00 

TOTAL 31 .700,00 
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ANEXO II— FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia 
Sala da Comissão Permanente de Licitação 
Pregao Presencial n°. 	/2017. 
Redenção do Gurgueia - Piaui 

Prezados Senhores, 

Apôs exames dos documentos de licitação na modalidade Pregão Presencial 
sob o n° 	/2017, propomos realizar o fornecimento constantes da nossa Proposta, pelo 
valor total de _(valor total da proposta em cifras e por extenso) 	, conforme Orçamento 
descriminado em anexo. 

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o 
prazo e validade desta proposta. Estäo inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, 
custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as 
diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorrecão na 
cotaçao da proposta. 

Prazo de Execução do objeto .  ............. ( ....... ) dias 

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: 	 , Ag: 	Banco: 

Declaramos, caso sejamos vencedores da licitação, executaremos o 
fornecimento de acordo corn as especificaçôes e quantitativos fornecidos pela Prefeitura 
Municipal, pelos preços unitários e nos prazos constantes nesta PROPOSTA. 

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante a prazo estabelecido nos 
termos da Licitação em epIgrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das 
respectivas propostas. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo I Funcao 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 037/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 CPI 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO III - DEcLARAçAO DE HABILITAcA0 

(Nome da Empresa) __________________________________________________ 

CNPJ/MF 	no 	 , 	situada 	(endereco 
completo) , DECLARA, sob as penas da 
Lei, nos termos do Inciso VII, art. 4 0  da Lei Federal no 10.520/2002, que cumpre plenamente 
os requisitos da habilitaçao exigidos no Edital de PREGAO PRESENCIAL NO 007/2017, 
autorizado pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 037/2017. 

Por ser expressa manifestaçâo da verdade, firma o presente. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo I Função 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 
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PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO IV - DECLARAçAO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

Declaramos, sob as penalidades cabIveis, a inexistência de fatos que impeca a 
nossa empresa de participar de licitaçôes pUblicas, e compromete-se informar a qualquer 
tempo, sob as penas da Lei, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos da sua 
habilitação, na forma determinada no § 2 0, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo I Fun cáo 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro PIanaIna, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurguéia - P1 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 037/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 	 c. 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE  

ANEXO V - DEcLARAçA0 NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 70  DA 
coNsTlTulçAo FEDERAL 

(NOME DA EMPRESA) 	 , inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade n° 	e do 
CPF/MF n° 	 , DEC LARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n 19.854, de 27 de outubro 
de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 0. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo / Funcao 

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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ANEXO VI— MINUTA DO CONTRATO 

0 MUNICIPIO DE REDENAO DO GURGUEIA - Pt, pessoa jurIdica de direito 
püblico interno, corn sede na , no_, Bairro , em Redenção do Gurguéia - 
Pt, inscrito no CNPJ/MF sob o N° , neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. 	 _____ brasileiro, casado, portador do RG no_________________ 
SSP/ 	e CPF n° , residente e domiciliado na Rua 

I 

no_
, Bairro  

doravante denominado Contratante e de outro lado a empresa  
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°_______________________ 
corn estabelecimento na -, Bairro , na cidade 

doravante denominada Contratada, representada neste ato por 
___________________ (nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cl sob o RG 

n° , expedida pela SSP/, e inscrito no CPF 
n° , residente e dorniciliado na Rua  
N°, Bairro  na Cidade de , e perante as testernunhas 
abaixo firmadas, pactuarn o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho 
de homologação do processo de PREGAO PRESENCIAL NO 007/2017, realizado nos 
termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposiçöes da Lei federal n°. 8.666/93, 
corn alteraçöes posteriores, Lei Complernentar no 123/06 e dernais normas regularnentares 
aplicáveis a espécie, atendidas as cláusulas e condiçöes que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1 	Contrataçäo de empresa para prestação de serviços de realizaçao de 
consultas, exames laboratorials, ultrassonografia, raios-X e ortopedia para Secretaria 
Municipal de Saüde de Redenção do Gurguéia - Pi, conforme descricöes no anexo I, 
que integra e faz parte do presente Contrato. 

1.2 	A prestaçao de serviços ora contratada, se destina ao atendirnento das 
pessoas/pacientes encarninhadas pela Secretaria Municipal de Saüde de redenção do 
0 u rg uéia. 

1.3 	Os serviços ora contratados serão prestados diretarnente por profissionais da 
CONTRATADA 

1.4 	Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos serviços, bern assim 
para definir procedirnentos e normas decorrentes das obrigaçôes ora contraidas, integram 
este Contrato, coma se nele estivessem transcritos, corn todos os seus Anexos, que o 
encorparn, alérn dos seguintes docurnentos: 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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a) Processo Administrativo no 037/2017, Edital n°. 007/2017. 

b) Proposta da Contratada 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO PREO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 	0 preco a ser pago é de  

2.2 	0 pagamento será efetuado mediante crédito em conta da Contratada, cuja conta 
será indicada pela mesma, devendo a respectiva fatura discriminativa ser entregue a Prefeitura 
ate a ültimo dia titil de cada mês, prorroganda-se a data de pagamento, sem onus ou 
acréscimos, na mesma proporcãa de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura, da 
seguinte forma: 

2.2.1 	Par Consulta/exames realizados e autarizados, devendo a fatura canter todas as 
serviças prestados; 

2.2.1.1. 	Caso seja constatada erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Cantratante, a seu 
criteria, paderá devalvé-la, para as devidas carreçöes, ou aceitá-la, cam a justificativa da parte 
que considerar indevida. 

2.2.1.2 	Na hipOtese de devalucào, a Nata Fiscal será cansiderada camo näo apresentada, 
para fins de atendimento das condiçöes cantratuais. 

2.2.1.3. 	0 Cantratante nãa pagará, sem que tenha autarizada prévia e farmalmente, 
nenhum campramissa que Ihe venha a ser cobrada diretamente par terceiras, sejam au nâa 
instituiçães financeiras. 

2.2.2 	0 pagamenta dos serviças será efetuada ate a 100  (décima) dias apOs a emissãa da 
Nata Fiscal, que deverá canter atestada de conformidade assinada pela técnica responsável da 
Secretaria Municipal de Saüde; 

2.2.3 	Na fatura/nata fiscal deveräo estar destacados as valores relativos aa IR, INSS e aa 
ISS, casa ocarra a fata geradar destes au autras impastas, sob pena de retençãa dos valares 
no ato do pagamento; 

2.2.4 	Fica expressamente estabelecida que a preça acima estãa incluidos tadas as 
custas diretas e indiretos requeridas para a execucâa do abjeto especificado na clausula 
primeira deste instrumento, canstituindo-se na ünica remuneracão devida; 

2.2.5 	Para efetivo pagamento, a contratada deverá apresentar mensalmente a Secretaria 
Municipal de SaUde, ate a 50  dia ütil do mês subsequente a prestaçâo dos serviças, relatôrio 
listagem de prestação de cantas, devidamente carimbada e assinada, cantendo as seguintes 
informaçoes: 

2.2.5.1 	Name completa; 

2.2.5.2 	Idade; 
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2.2.5.4 	Assinatura responsável; 

2.2.5.5 	Tipo de procedirnento realizado; 

2.2.5.6 	Docurnento de encaminhamento do paciente ao CONTRATADO, emitido pela 
Secretaria Municipal de Saáde; corn o carimbo da Unidade de Saüde Municipal constando os 
dados do paciente; 

2.2.6 	Fica facultada a Prefeitura a retenç5o no pagamento da nota fiscal, de valores 
correspondentes aos tributos e dernais encargos que eventualmente venham a ser apurados 

- 	pela fiscalizacão e cobrados da Prefeitura. 

CLUSULA TERCEIRA 
DA VIGENCIA E DA PR0RR0GAcAO 

3.1 	A presente contratação terá vigência 12 (doze) meses, podendo o mesmo ser 
prorrogado através de Aditivo Contratual, pelo mesmo periodo, ou inferior, sucessivas vezes 
ate o limite permitido na Lei 8.666/93 mediante comunicação de uma das partes e anuència de 
outra, observadas as cláusulas e condicoes desta Tomada de Preços e da proposta 
vencedora. 

3.2 	A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçöes contratuais, os 
acréscimos ou supressöes que se fizerem necessária, ate o limite de 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no art. 65, parágrafo 1 1  e 20  da Lei 
8.666/93. 

Parágrafo liJnico - A parte que não se interessar pela prorrogacäo contratual deverá comunicar 
a sua intencao, por escrito, a outra parte corn antecedência minima de 30 (trinta) dias. 

CLAUSULA QUARTA 
DAS sANçOEs ADMINISTRATIVAS 

4.1 	Pelo nao cumprimento das obrigaçöes assumidas, asseguradas a ampla defesa, a 
contratada Ficará sujeita as seguintes penalidades, sem prejuizo das demais cominaçöes 
aplicáveis: 

4.1.1 	Advertência; 

4.1.2 	Multa 

4.1.3 	Suspensão temporária de participaçáo em licitaçao e impedimenta de contratar 
corn a Prefeitura, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

4.1.4 	Declaraçâo de inidoneidade. 	 ("\, 
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4.1.5 	A adverténcia será aplicada em casos de faltas leves, assirn entendidas aquelas 
que não acarretem prejuIzo de monta ao interesse do serviço contratado. 

4.2 	Pelo atraso no serviço, por culpa imputada a contratada, e pela sua execução de 
forma incorreta, poderá ser aphcada multa, a ser determinada de seguinte modo, sem 
prejuizo de outras cominacöes cabIveis: 

4.2.1 	Caso a CONTRATADA venha a se conduzir culposarnente no curso do contrato, 
infringindo por negligência, imprudência ou impericia as cláusulas do contrato, ser-lhe-á 
cominada uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura total do rnês de 
ocorrência do fato. 

4.2.2 	Caso a CONTRATADA venha a se conduzir dolosarnente durante a execução do 
serviço, a multa será de 3% (trés por cento) sobre o valor da fatura total do mês de 
ocorrência do fato. 

4.2.3 	Caso a CONTRATADA abandone o servico, além de outras cominaçöes legais, a 
multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual projetado do contrato. 

4.2.4 	0 valor da multa será descontado dos pagamentos devidos a CONTRATADA. 

4.3 	A penalidade de suspensao temporária de licitar e contratar corn a Prefeitura, 
pelo prazo de ate 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, rnesrno que 
desses fatos nâo resultem prejuIzo a Prefeitura: 

4.3.1 	Reincidéncia em descumprimento de prazo contratual; 

4.3.2 	Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual; 

4.3.3 	Rescisão do contrato por infringência da Contratada; 

4.4 	A penalidade de declaraç5o de inidoneidade poderá ser aplicada: 

4.4.1 	A contratada quando descurnprir ou curnprir parcialrnente a obrigacao contratual, 
desde que desses fatos resultem prejuIzos a Prefeitura; 

4.4.2 	A adjudicatária quando se resulta, injustamente, assinar o contrato dentro do 
prazo estabelecido. 

4.5 	As penalidades de suspensão temporária e de declaracão de inidoneidade 
poderão ser aplicadas, ainda: 

4.5.1 	A contratada que tenha sofrido condenação definitiva por pratica de fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de curnprir suas obrigaçoes fiscais ou 
parafiscais; 

4.5.2 	A contratada que tenha praticado atos ilIcitos visando frustrar os objetivos da 
licitaçao. 

Rue do Ferreiro, s/n, Bairro Plane/tine, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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4.6 	As penalidades previstas de advertência, suspensão ternporária ou de 
declaracao de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente corn a pena de rnulta. 

	

4.7 	As penalidades previstas nos subitens 4.1.3 e 4.1.4 serão aplicadas pela 
autoridade competente, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a 
ampla defesa da licitante ou contratada interessada. 

CLAUSULA QUINTA 
DA lNExEcucAo E RESCISAO CONTRATUAL 

5.1 	A inexecuçao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, corn as 
consequências contratuais e as previstas em lei. 

5.2 	Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente da notificação 
ou interpelação judicial ou extrajudicial: 

5.2.1 	0 	descurnprimento, 	pela 	contratada, 	de 	quaisquer 	das 
obrigacöes/responsabilidade prevista na Tornada de Preços, bern como das condicöes do 
Contrato. 

5.2.2 	A transferência total ou parcial do contrato, sern previo consentimento da 
Prefeitura; 

5.2.3 	0 cometimento reiterado de faltas ou distorçöes no serviço; 

5.2.4 	A decretaçao de falência ou insolvëncia civil da contratada; 

5.2.5 	A dissolucâo da sociedade; 

5.2.6 	A alteraçäo societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa que, a juízo da Prefeitura, prejudique a execução de serviço 
contratado; 

5.2.7 	0 atraso injustificado dos serviços; 

5.2.8 	A não execuçäo dos serviços, sem justa prévia comunicacão a Prefeitura; 

5.2.9 	0 desatendimento das determinaçöes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

5.2.10 	A Lentidão no seu cumprirnento, levando a Prefeitura a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços; 

5.2.11 	Razöes de interesse piblico, de alta relevância e amplo conhecirnento, 
justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera adrninistrativa a que esta 
subordinada a Prefeitura e exarada no processo administrativo a que se refere o contratado; 
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5.2.12 	A supressao, por parte administrativa, dos serviços, acarretanda modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no parégrafo primeiro do artigo 65, da lei 
8.666/93; 

5.2.13 	A supressâo de seu serviços, por ordem escrita da Prefeitura, par prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda par repetidas suspensöes que totalizem a mesmo prazo 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçöes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevista desmobilizaçöes e mobilizaçoes e outras prevista, assegurado a 
contratada, nesses casos, a direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçöes 
assumidas ate que seja normalizada a situação; 

5.2.14 	A ocorréncia de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução dos serviços; 

5.2.15 	Outras causas relacionadas no Contrato que indiquem conduta desabonadora da 
contratada; 

5.3 	0 conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente 
que desabone au que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 
participante, implicará necessariamente na rescisâo contratual, se o cantrato já tiver sido 
assinado. 

5.4 	Verificada a rescisâo contratual, cessarão autamaticamente todas as atividades 
da contratada relativas aos serviços. 

5.5 	Os casos de rescisão de contratual serâo formalmente motivados nos autos de 
processo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

CLAUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAçOES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

6.1 	Correrão par conta exclusiva da CONTRATADA: 

6.1.1 	Todos as impostos e taxas que forem devidas em decorrência da presente 
contratação; 

6.1.2 	As contribuicaes devidas a Previdência Social, Encargos Trabaihista, Premio de 
Seguro e Acidentes de Trabalho, Taxas e Emolumentos, Imposto de Renda; 

6.1.3 	E de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilizaçäo de 
pessoal habilitado para execução do objeto deste contrato, incluldos as encargos 
trabalhistas, previdenciários sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo 
empregatIcio, cujo onus e abrigacoes em nenhuma hipôtese poderão ser transferidos ao 
CONTRATANTE; 

6.1.4 	Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa par quaisquer danos e 
prejuIzas materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA aos beneficiários do 1serviço; 
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6.1.5 	Assegurar o padrâo de qualidade que obedeça as normas éticas no tocante ao 
relacionamento corn o paciente e seus familiares, corn respeito a sua integridade fisica e 
moral e acatamento aos seus direitos de modo geral; 

	

6.1 .6 	Garantir toda a estrutura necessária e suficiente ao atendimento do paciente; 

	

6.1.7 	A CONTRATADA e responsável pela indenizaçao de danos causados, 
decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperIcia ou imprudéncia, praticada 
por seus empregados, profissional ou preposta; 

	

6.1.8 	Encaminhar, ate o dia 10 (dez) de cada mês, o extrato/lista, em 2 (duas) vias, a 
CONTRATANTE, bern coma o relatório mensal dos beneficiários em ordern alfabética; 

	

6.1.9 	Trabalhar sempre em rede própria, bern como substituir os profissionais 
eventualmente descredenciados por outro corn qualidade igual ou superior; 

	

6.1.10 	Manter o CONTRATANTE informado sobre quaisquer eventos que dificultern ou 
interrompam a curso normal de execuçäo contratual; 

	

6.1.11 	Não substabelecer as obrigaçöes assumidas sem anuência expressa da 
CO NTRATANTE; 

	

6.1.12 	Aceitar, nas mesmas condiçöes contratuais, acréscimos ou supressöes que se 
fizerern necessários a prestacao dos servicos, ate a lirnite de 25% (vinte e cinco por cento), 
do valor inicial atualizado do contrato, decorrentes de modificação de quantitativo; 

	

6.1.13 	A CONTRATADA obriga-se ainda a manter a sua regularidade fiscal em dia, 
devendo ser consultada acerca das regularidades destas, a cada, pagamento, como 
condição para que este seja efetuado; 

	

6.1.14 	Executar as serviços conforme especificaçöes do Termo de Referência e de sua 
proposta, corn a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprirnento das 
cláusulas contratuais, alérn de fornecer os rnateriais e equipamentos, ferramentas e 
utensIlios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referéncia e 
ern sua proposta; 

	

6.1 .15 	Arcar corn os custos inerentes a execucão dos serviços objeto do contrato; 

	

6.1.16 	Facultar a Administração, a qualquer tempo, a realizacão de inspeçöes e 
diligências, objetivando a acompanhamento e avaliaçâo técnica da execuçäo dos serviços 
contratados; 

	

6.1 .17 	Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou 
ern parte, no prazo máxirno de 48 horas/ 2 (dois dias), as serviços efetuados em que se 
verificarern vIcias, defeitos ou incorreçôes resultantes da execuçäo ou dos materlais 
empregados, a criteria da Secretaria de Saüde; 

	

6.1.18 	Transportar os rnateriais biolôgicos de forma adequada e de acordo c 	as 
norrnas de biosseguranca expedidas pela AN VISA ou de outro árgao fiscalizador; 
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6.1 .19 	Garantir a confidencialidade dos dados e inforrnaçoes do paciente; 

6.1.20 	Manter sempre a qualidade na prestaçâo do serviço executado; 

6.1.21 	Assegurar ao MunicIpio as condiçôes necessárias ao acompanhamento, a 
supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, 
permitindo o livre acesso dos servidores do MunicIpio, a qualquer tempo e lugar, a todos os 
atos relacionados direta e indiretarnente ao contratado, quando no desempenho das 
atividades de acompanhamento e controle; 

6.1.22 	Atender os pacientes corn dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 
em observância ao principlo da urbanidade; 

6.2 	Correrão por conta exciusiva da CONTRATANTE: 

6.2.1 	Orientar e coordenar a CONTRATADA na execuçâo dos serviços através da 
Secretaria Municipal de Saüde; 

6.2.2 	Conferir e atestar os extratos/lista dos serviços realizados e autorizados; 

6.2.3 	Pagar mensalmente a CONTRATADA, os valores por Consulta/exames 
realizados e autorizados; 

6.2.4 	Solicitar a presença, imediata, de responsável ou preposto indicado pela 
CONTRATADA objetivando a tomada de providências cabiveis a correcão de possiveis 
irregularidades identificadas; 

6.2.5 	Acornpanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através de funcionário 
designado para este fim; 

6.2.5.1 	A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pela Secretaria 
Municipal de SaCide, näo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos 
termos da leg islacäo referente a licitaçöes e contratos administrativos; 

6.2.6 	Exigir o cumprimento de todas as obrigaçöes assumidas pela Contratada, de 
acordo corn as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2.7 	Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeiçöes no 
curso da execução dos serviços, fixando-Ihe prazo para correção de tais irregularidades; 

6.2.8 	Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade corn as obrigacoes assumidas pela Contratada, todas as condiçöes de 
habilitação e qualificaçao exigidas no edital; 

6.2.9 	Providenciar as inspecoes da execucão dos serviços, corn vistas ao curnprirnento 
dos prazos, pela contratada, fiscalizaçäo da qualidade dos servicos que estão sendo 
prestados, bern como a expedicão de autorizaçáo de serviço; 
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6.2.10 	Fiscalizar as instalaçöes da contratada, verificando se persistem as mesmas 
condiçoes técnicas básicas comprovadas na ocasiâo da assinatura do contrato; 

6.2.11 	Solicitar a empresa nos prazos previstos, a documentaçâo referente a seu 
pessoal, observado as especificaçoes constantes neste termo de referenda, 
supervisionando rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene do 
Trabalho; 

6.2.12 	Indicar o local onde serão entregues os resultados dos serviços listados no 
Anexo. 

6.2.13 	Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensão 
de fornecimento ou sustação de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigências deste Termo de Referéncia. 

CLAUSULA SETIMA 
DOS RECUROS 0RçAMENTARIOS 

7.1 	As despesas decorrentes da contratação correrão a conta de recursos do FPM 
e/ou Recursos Próprios, ICMS, FMS, PAB, PPI-ECD, e outros provenientes da Secretaria 
Municipal de SaUde - elemento de despesa 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiro - 
pessoa juridica. 

CLAUSULA OITAVA 
DOS ILICITOS PENAIS 

8.1 	As infracoes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial 
na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominaçöes aplicáveis. 

CLASULA NONA 
DAS DISPOSIçOES GERAIS 

9.1 	E vedado a contratada caucionar ou utilizar o contrato objeto do contrato, para 
qualquer operaçâo financeira, sem prejuizo das dernais cominaçöes aplicáveis. 

9.2 	A CONTRATADA se obriga a respeitar as normas de seguranca e mediante do 
trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabaiho e Legislacäo pertinente. 

CLASULA DECIMA 
DO FORO 

10.1 	Para dirimir quaisquer questöes decorrentes direta ou indiretamente deste contrato, 
fica eleito o foro da sede da Comarca de Redenção do Gurguéia - P1. 

E de como ajustaram e reciprocamente aceitaram, CONTRATANTE e CONTRATADA, por 
seus representantes mencionados no preâmbulo, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias, para os efeitos legais. - 

RedencaodoGurguéia — Pl, ____de 	 de 2017. 
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Prefeito Municipal 
	

Licitante Vencedor 
Contratante 
	

Contratado 

Testemunhas: 

1-
CPF: 

2-
CPF: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 037/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VII 
(Modelo - ME e EPP) 

DEC LARAçAO — ME E EPP 
(em papel timbrado da empresa) 

(razäo social da empresa) 	, inscrita no CNPJ sob 0 no 
estabelecida a Rua _______(endereco completo), por seu 

representante legal o(a) senhor(a) 	Portador(a) da Carteira de Identidade no 
e do CPF: _______, abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, 

que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificaçäo como MPE, e que: 

1) Atende os requisitos previstos no artigo 30  da Lei Complernentar no 123/2006. 

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que 
se enquadra coma MPE. 

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual nâo excedeu a limite de faturamento 
referente ao enquadramento coma MPE. 

4) Que é fornecedor Local/Regional de acordo corn o anexo IX do Edital no ______ 
enquadrando-se coma empresa Local/Regional, sediada a Rua 	 , no _____ 
Bairro ____, Cidade 	 . (este item somente deve fazer parte da 
declaracão se a MPE estiver na re/a cão do Anexo IX). 

Portando estando apta a usufruir dos benefIcios de que tratam as artigos 42 a 49 da Lei 
Complernentar no 123/2006, nãa havendo fato superveniente impeditivo da participaçãa no 
presente certame. Estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsável - name, cargo e assinatura) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 03712017 
PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAcAO QUE NAO HA SOCIOS, GERENTES OU 
DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM 
LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATE 0 TERCEIRO GRAU DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREçA0, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE REDENGAO DO 
GURGUEIA - PIAU. 

	

A empresa 	CNPJ n° 	 , situada na 
par intermédia do seu representante legal 

abaixo 	assinado, 	Sr(a) 	 . , 	nacionalidade: 
estado civil: 	profissâo: 	 , natural de 
portador do RG n° 	CPF n° 	 , residente e 

domiciliado 	 , 	cidade:  
Estado: _, pais: 	CEP n° 	fone (DO)  
para fins de participação na PREGAO PRESENCIAL no  tipo MENOR PREcO, 
DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que não ha sócios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, ate a terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direçâo, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgãos do municIpio de Redenção do Gurgueia - Pi, assim 
coma também, que não existe em seu quadra de empregados servidores püblicos da 
contratante exercendo funçöes de gerência, administração au tomada de decisão, na forma 
do art. 9 0 , inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e name do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 037/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 007/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO IX - RELAcA0 DE MUNICPIOS LOCAlS E REGIONAIS 

TerritOrio de Desenvolvimento da Chapada das Mangabeiras, compreendendo os 
municipios: 

Alvorada do Gurguéia, Born Jesus, Colônia do Gurguéia, Cristino Castro, Currais, 
EIiseu Martins, Manoel EmIdio, Palmeira do Piaui, Santa Luz. Avelino Lopes, Curimatá, 
Julio Borges, Morro Cabeca no Tempo, Parnaguá, Redencao do Gurgueia. Barreiras 
do Piaui, Corrente, Cristalãndia do Piaui, Gilbués, Monte Alegre do Piaui, Riacho Frio, 
Santa Filomena, São Goncalo do Gurguéia, Sebastião Barros. 
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