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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 066/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 024/2017 
MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

EDITAL PREGAO PRESENCIAL No 024/2017 

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 01 de agosto de 2017, na sala da Comissão Permanente de LicitaçSes, na sede 
da Prefeitura Municipal situada na Rua do Ferreiro, Sin0 , Bairro Planaltina, em 
Redençào do Gurguéia - P1, set -6 aberta licitação na modalidade PREGAO 
PRESENCIAL NO 024/2017, regime de empreitada MENOR PREO GLOBAL POR 
LOTE, sob o tipo menor preco, regida pela Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto n° 
3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposiçSes da Lei federal n°. 8.666/93, corn alteraçoes posteriores, Lei Complementar 
n° 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 exigências expressamente fixadas neste EDITAL, destinado a contratação de empresa 
para prestação de serviços de ortopedia e consulta pediátrica destinados aos pacientes 
do Municipio de Redencao do Gurgueia, através da Secretaria Municipal de Sade, 
conforrne descriçoes no anexo I. Malores inforrnaçães podem ser obtidas pelo telefone 
(89) 3566-1166 ou na sala da Cornissão Permanente de Licitaçoes no mesmo endereco 
acima citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sala de reuniöes da 
Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do 
Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, em Redenção do Gurguéia - P1, dia 01/08/2017, ate as 
10:00hs (dez horas). 

PREAMBULO 

01 - DO OBJETO 
02 - DAS CON oIçoEs DE PARTICIpAcA0 
03 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
04 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
05 - DA PROPOSTA 
06 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAçAO DAS PROPOSTAS 
07 - DA HABILITAcA0 E SEU JULGAMENTO 
08 - DO RECURSO E DA IMPuGNAçA0 
09 - DA CONTRATAçAO 
10- DO PAGAMENTO 
11 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12 - DAS PENALIDADES 
13- DA DOTAcAO 0RçAMENTARIA 
14 - DAS DIsPosIçOEs FINAlS 

Anexo I - Termo de Referência; 

Rua do Ferreiro, sin, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.38010001 
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• Anexo II - Modelo de forrnulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo Ill - Modelo de declaração de Habilitação; 
• Anexo IV - Modelo de declaração de Fatos Supervenientes 

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

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

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

01 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para 
prestaçao de serviços de ortopedia e consulta pediãtrica destinados aos 
pacientes do MunicIpio de Redençao do Gurgueia, através da Secretaria Municipal 
de Saüde, conforme descriçoes no anexo I. 

1.1.1 - 0 servicos objeto do presente certarne serâo executados por 
empresas estabelecidas na cidade de Born Jesus - Pi, ou por ernpresas 
estabelecidas em cidades circunvizinhas que 'azem parte da Regional de Sa(jde a 
qual pertence o MunicIpio de Redencao do Gurgueia - P1). 

1.2 - A forma pela qual deverá ser executado o objeto licitado e as diversas 
obrigacoes do licitante e do adjudicatário do objeto desta licitação está registrada neste 
Edital, na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integrarn o dossiê de 
informaçöes sobre a Iicitação. 

1.3 - Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada, 
esta se realizará no primeiro dia ütil subsequente ou outra data deliberada pela 
pregoeira corn a devida cornunicacão formal aos licitantes. 

1.4 - As quantidades constantes no Anexo I são estirnativas corn base na 
dernanda anual, não se obrigando a Adrninistração a contratacão ou aquisicão total. 

02— DAS CONDIc0ES DE PARTIcIPAçAO 

2.1 - Poderão par-ticipar deste Pregão quaisquer licitantes que esteja 
cadastrada ou näo junto a Corn issão Perrnanente de Licitação e que: 

2.1.1 - Detenha atividade pertinente e cornpativel corn o objeto deste 
Pregào; 
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2.1.2 - Atenda os requisitos e exigèncias constantes deste Edital e seus 
anexos; 

2.1.3 - Para fins de aplicaçao da Lei Complemental -  123/2006 nesta licitaçao, 
as MPE (MEl, ME E EPP), farào jus aos mesmos benefIcios sendo, portanto, 
denorninadas genericamente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; 

2.2 - Não poderào concorrer neste Pregäo: 

2.2.1 - ConsOrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicão; 

2.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitaçâo. 

2.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar corn a 
Administração Pblica Municipal, Estadual, ou Federal, enquanto perdurarem os motivos 
da punição; 

2.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual 
constituida P01 servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitaçao, nos termos do art. 9 0 , lnciso 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 urn representante munido de docurnento que o credencie a 
participaçäo, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no horário indicado 
no preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 
documento equivalente. 

3.2 - 0 credenciamento far-se-6 rnediante a apresentag5o dos seguintes 
documentos: 

3.2.1 - No caso de diretor, socio ou proprietário da empresa licitante que 
corn parecer ao local, deverá corn provar a representatividade por meio da apresentacão: 
de ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleiçao de seus 
administradores, devidarnente registrados na Junta Cornercial ou no cartOrio de pessoas 
jurIdicas, conforrne o caso (cópia autenticada na forma do subitem 7.4). 

3.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrurnento pUblico ou 
particular de procuração, corn firma reconhecida em cartôrio, corn poderes expressos 
para forrnular ofertas e lances de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome da licitante, acornpanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados no subitem acima, que cornprove os poderes do mandante para a outorga. 

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

3.3 - No momento do credenciarnento deverá ser apresentada 
DECLARAAO DE HABILITAAO conforrne Anexo HI, e de acordo corn o inciso VII, 
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artigo 40  da Lei Federal n° 10.520/2002, dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos da habilitaçao. 

3.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu 
representante credenciado e ficará obiigada pelas declaraçoes e manifestaçoes do 
mesmo. 

3.5 - 0 representante legal da licitante que nào se credenciar perante a 
pregoeira e Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, 
ficará impedido de participar das fases de lances verbais, de negociaçâo de preços, de 
declarar a intenção de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a 
reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativos a este Pregao, 
caso em que será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de 
ordenacão das propostas e apuraçäo do menor preço. 

3.6 - As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complemental -  n° 123/06 e 
devido a necessidade de identificação pela pregoeira, deverão credenciar-se acrescidas 
das expressöes "ME" ou "EPP" a sua firma ou denominaçao e apresentar a CERTIDAO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL ou DECLARAçA0 DE ENQUADRAMENTO 
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXPEDIDA PELA 
JUNTA COMERCIAL OU CARTORIO DE REGISTRO ou CERTIFICADO DE 
cONDIçAO DE MICRO EMPRESARIO INDIVIDUAL - CCMEI, COM A DEcLARAçA0 
DE ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII, assinada pelo seu proprietário ou 
sócios ou contador responsável pela escrituraçâo da empresa devidamente registrado 
no órgão Regulador. 

3.6.1 - 0 credenciamento do licitante como MPE somente será procedida 
pela pregoeira se o interessado comprovar tal situação jurIdica através do seu 
instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou orgào competente, 
no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou EPP, ou através da apresentação 
do comprovante de enquadrarnento do licitante na condição de ME ou EPP mediante 
declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgäo de registro 
de seus atos constitutivos; 

3.6.2 - 0 descumprimento da lei, sem prejuIzo das sancöes cabIveis, nâo 
acrescendo ao norne credenciado as extensöes ME ou EPP, significa renüncia expressa 
e consciente, desobrigando a pregoeira, dos benefIcios da Lei Complementar no 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 

3.6.3 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como MPE é 
ünica e exciusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais 
que possam advir de urn enquadramento falso ou errOneo. 

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

Redencao do Gurgueia - Piaui. 
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3.8 - A não apresentação ou a nâo incorporaçâo do docurnento de 
credenciarnento não inabilitará a licitante, mas impethra a representante de manifestar-
se e responder pela mesma. 

3.9 - Caso a praponente não compareca, mas envie toda a documentacao 
necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregao corn a primeira proposta 
apresentada quando do inIcio dos trabalhos, devendo estar ciente que estará 
renunciando a fase de lance, de negociação e a interposicão de recursos. 

3.10 - A falta ou incorreção do documento de credenciamento nao 
impedirá a licitante de entregar os envelopes da proposta e de habilitacao, 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. 

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 Apoio, juntamente corn a Declaracão de Habilitaçao 
(conforme Anexo III), a proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, alérn da razão social do licitante, se as mesmos não forem 
tim brados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - Fl 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 066/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 024/2017 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçAO DO GURGUEIA - Fl 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 066/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 024/2017 
ENVELOPE 02— DOCUMENTAcAO HABILITAçA0 

Parágrafo Linico - A Proposta, Declaração e demais documentos exigidos no 
presente pregão,deverão ser elaborados em papel timbrado da empresa, contendo a 
razão social do licitante, CNPJ, endereco, fone, etc. 

05 - DA PROPOSTA 

5.1 - As Propostas deverào ser redigidas corn clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscirnas ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, coma também 
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cataçöes alternativas, cam Identificação do 
proponente, corn data e menção ao nUmero do Edital. 

5.1.2 - A licitante deverá apresentar o preco unitário e preco total, confarme 
Anexa I e II deste Edital, e ao final corn a indicaçao do total geral da proposta, em 
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algarismo e por extenso, e deverá ainda a licitante informar a marca do objeto ofertado, 
sob pena da desclassificação da proposta. 

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

5.1.5 - 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. 

5.1.6 - Os preços deverão ser cotados corn apenas duas casas decimais. 

5.1.7 - A tjltima foiha deverá estar carimbada corn o CNPJ/MF da empresa 
licitante. A falta do carimbo não implica na desclassificaçao da licitante caso a proposta 
esteja corn todas as suas foihas impressas em papel tirnbrado da empresa licitante. 

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

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

5.2 - Caso o prazo estabelecido no subitem 5.1.8 nâo esteja indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito pela licitante para efeito de 
julgamento. 

5.3 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo corn os termos 
deste Edital, ou que apresentar precos global ou unitário inexequiveis, simbôlicos, 
irrisOrios ou de valor zero, incornpativeis corn os preços de insumos e salários de 
mercado acrescido dos respectivos encargos. 

5.4 - Conta bancária: nome e nümero da conta corrente do licitante 

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

5.6 - A apresentacão das propostas irnplicará na plena aceitação, por parte 
do licitante, das condicaes estabelecidas neste edital e anexo. 

06— DO JULGAMENTO E CLASSIFICAçAO DAS PROPOSTAS 

6.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta 
sessão püblica para processarnento do Pregâo, iniciando-se corn o credenciamento dos 
interessados em participar do certarne e recebimento dos envelopes corn propostas 
escritas e documentacào de habilitação. 
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6.2 - A pregoeira procederá a abertura do Envelope no 01, contendo a 
Froposta de Preços Escritos ordenando-as em ordem crescente de preços e. em 
seguida, fará uma análise prévia dos precos, observando a exatidão das operacOes 
aritméticas que conduziram ao preço total, procedendo-se as correçOes de eventuais 
erros, tomando corno corretos e adotando como critério de aceitabilidade os precos 
"unitários". 

6.3 - Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, 
preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas corn os requisitos 
estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, 
fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 

6.4 - Após 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 preços sucessivos e superiores em ate 
10% (dez por cento), em relaçào ao menor preço ofertado, disposto em ordem 
crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de 
lances verbais. 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condiçäo definida na 
alInea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 
ate o máximo de 03 (trés), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam Os 

preços ofertados, observado o subitem 5.1.5. No caso de empate nos preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do nümero de licitantes. 

c) Havendo empate entre 02(duas) ou mais propostas selecionadas para a 
fase de lances, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentaçâo dos lances. 

6.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 

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

b) Não se refira a integralidade do objeto; 

c) Apresentem precos simbOlicos, irrisórios ou de valor zero, incompativeis 
corn os precos de mercados, excessivos ou manifestamente inexequiveis; 

d) Não atenda as exigéncias deste instrumento convocatôrio ou das 
diligências. 

6.5 - A pregoeira convocar' as licitantes selecionadas conforme item 6.4 
para a apresentação 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 ordem decrescente de valor. 
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6.6 - A pregaeira, antes da etapa de lances, estabelecerá a intervalo mInimo 
entre as lances, para agilizar a sessão. 

6.7 - Na fase de lances verbais será permitido a uso de celulares pelos 
representantes para eventuais consultas telefônicas, as quas disporão ate a maxima de 
03 (três) minutos, por consulta. 

6.8 - Em observância a Lei Corn plementar Federal n° 123/2006, na presente 
licitaçao será assegurada, coma critério de desempate, preferência de contratação para 
as MPE. 

6.8.1 - Entende-se por empate aquelas situaçöes em que as prapastas 
apresentadas pelas MPE sejam superior ate 5% (cinco par centa) a propasta mais bern 
classificada. 

6.8.2 - Encerrada a etapa de lances, caso naa tenha sido afertado par uma 
MPE, será assegurada a essas empresas a direito de preferéncia a cantrataçãa, 
prevista no artigo 44 e 45 da Lei Camplementar 123/2006. 

6.8.3 - A pregoeira consultará a MPE melhar classificada, dentre aquelas 
que estejam na situaçaa de empate, au seja, cujo valor do ultimo lance seja igual ou 
superior em ate 5% (cinca par centa) em relação ao valor apresentado pela proponente 
detentora do menor preço, para que rnanifeste a intençãa de apresentar nova lance 
propasta corn valor inferior ao valor da melhor aferta apurada. 

6.9 - Ocorrendo a empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

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

6.9.2 - Não ocarrendo a cantratacão da MPE, na forma do subitem 6.9.1 
deste Edital, serão convacadas as remanescentes que porventura se enquadrern na 
hipótese do subitern 6.8.1 deste Edital, na ordern classificatOria, para a exercicio do 
mesmo direita (inciso II do art. 45 da Lei Corn plernentar Federal n° 123/2006); 

6.9.3 - Na hipótese da não contratação nos termos previstas no subitern 6.9 
deste Edital, a abjeto licitado será adjudicado em favor da praposta originalmente 
vencedara do certarne (§ 1 0  do art. 45 da Lei Complemental -  Federal n° 123/2006); 

6.9.4 - 0 disposta neste subitem samente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial nãa tiver sida apresentada par MPE (§ 2 0  do art. 45 da Lei Complemental -  Federal 
no 123/2006); 
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6.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
pregoeira, irnplicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutencão 
do Cltirno preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

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

6.12 - Não havendo rnais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, 
será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exciusivamente pelo critério 
de MENOR PREcO. 

6.13 - Caso nao se realizern lances verbas, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita e o valor estimado para contrataçäo. 

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

6.15 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentaçào de habilitacão do licitante que a tiver formulado visando a 
confirmação das suas condiçoes habilitatórias. 

6.15.1 - Constatado o atendirnento pleno das exigências editalicias, será 
declarado o proponente vencedor, sendo-Ihe adjudicado 0(s) objeto(s) licitado(s). 

07— DA HABILITAçAO E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Para habilitacão neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a 
licitante, detentora da meihor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação 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 - Documentação relativa a HABILITAcAO JURIDICA: 

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

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

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, corn suas 
alteracöes ou a respectiva consolidação, se houverem, devidarnente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por açöes, acompanhado de 
documento de eleicão de seus administradores; ou ainda: 

d) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acorn panhado de prova de eleição da diretoria em exercicio; 
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e) No caso de Sociedades que envolvern outra empresa juridica como sócia, 

junta-se para a habilitacao o CNPJ da respectiva empresa; 

f) Decreto de autoriza(;ao, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionarnento no Pals, e ato de registro ou autorizaçào para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, 
arquivados na junta comercial. 

7.1.2 - Documentaçao relativa a REGULARIDADE FISCAL e 
TRABALH ISTA: 

a) Prova de inscricao 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 domicIlio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e 
corn pativel 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 Naciona! (PGFN), 
(Portaria Conjunta PGFN I RFB n° 1.751, de 01/10/2014); 

d) Prova de regularidade corn a Fazenda Püblica Estadual (Certidão 
Negativa de Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do 
Estado), ernitida pelo Orgão competente, da localidade de dornicillo ou sede da empresa 
licitante, na forma da Lei. (Certidão Quanto a Divida Ativa e Certidão de Quitacao de 
Tributos ou Certidäo Conjunta); 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda Püblica Municipal (Certidão 
Negativa de Débitos Gerais, cornpreendendo todos os tributos de competéncia do 
MunicIpio), ernitida pelo órgão cornpetente, da localidade de domicilio ou sede da 
empresa licitante, na forma da Lei. (Certidão Quanto a DIvida Ativa e Certidão de 
Quitação de Tributos ou Certidão Conjunta); 

f) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço / FGTS; 

g) Certidâo Negativa de Débitos Trabaihistas (CNDT), na forma da Lei 
Federal n° 12.440 de 07.07.2011. 

h) Alvará de funcionamento. 

7.1.3 	Docurnentacão relativa a QUALIFICAçAO ECONOMICO- 
FINANCEIRA: 
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a) Balanço Patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representante da empresa, e demonstraçães confábeis do ültimo exercIcio social (2015 
elou 2016), exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacão 
financeira da empresa, vedada a sua substituiçäo por balancetes ou balanços 
provisórios; 

a. 1) Entenda-se por 'na forma da lei" o seguinte: quando S/A, balanço 
patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5°, da Lei Federal n° 6.404/76); 
quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e 
encerramento do livro Diário do qual foi extraldo (art. 5, § 2 0  do Decreto Lei no 486/69), 
autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio; 

a. 2) Sociedades constituldas ha menos de 01 (um) ano poderão participar 
do Pregao apresentando o balanço de abertura, devidarnente registrado ou autenticado 
na Junta Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da 
em presa; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa juridica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da 
pessoa juridica, a menos de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para abertura do 
Pregão. 

7.1.4 - Declaração, observadas penalidades cabIveis, de superveniência de 
fatos impeditivos da habilitação, conforme Anexo IV deste Edital; 

7.1.5 - Declaraçao da licitante de que não possui em seu quadro de 
pessoal, empregado (s) corn menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7 0  da 
Constituição Federal (na forma do Anexo V deste Edital); 

7.1.6 - Declaração da licitante de que n5o h6 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 direçao, chefia ou 
assessoramento dos diversos ôrgàos do rnunicIpio de Redenção do Gurguéia - Piaui. 
(na forma do Anexo VIII deste Edital). 

7.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos 
por ôrgão püblico, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os 
demais que não conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos 
por 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão, a excecäo de atestado (s) de 
capacidade técnica que não será (ão) objeto de aferição quanto a esse aspecto. 

7.3 - Sob pena de inabilitaçâo, todos os docurnentos apresentados para 
habilitacão deverão estar: 

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com nCimero do CNPJ e corn o 
endereço respectivo; 
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b) Se a licitante for matriz, todos as documentos deverão estar em name da 
matriz; 

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos dever5o estar em name da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própr!a natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em name da matriz. 

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

7.4.1 - Serão aceitas somente cópias legiveis; 

7.4.2 - Não serâo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.4.3 - A pregoeira reservar-se a direito de solicitar a original de qualquer 
documento, sem pie que tiver dCjvida e julgar necessário. 

7.5 - Com relaçäo a documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante 
MPE, a mesma deverá apresentar todos as documentos exigidos neste Edital, mesmo 
que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.5.1 - Sendo a prapanente vencedora MPE, e havenda alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, ser-ftie-á assegurado a prazo de 05 (cinco) dias 
Uteis, corn terrna inicial a partir da pub!icacào do aviso de resultado, prorrogáveis par 
igual periodo, a criteria da Administração PUblica, através da pregaeira, para a 
regularizacao da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidöes negativas au positivas corn efeito de certidão negativa (§ 1 0  do art. 
43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.5.2 - A não-regularizacao da documentação, no prazo cancedido, imp!icará 
decadéncia do direito a contratacao, sam prejuiza das sançöes previstas no art. 81 da 
Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Adrninistração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do cantrato, ou revogar a 
Iicitação (§ 2 0  do art. 43 da Lei Compernentar Federal n° 123/2006). 

7.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentadas para efeita 
de habilitação das licitantes, mediante confronto corn as condicoes deste Edital, seräo 
desqualificados e não aceitas aqueles que não atenderem as exigencias aqui 
estabelecidas. 

7.7 - Quanda todas as licitantes forern inabilitadas, a pregoeira poderá fixar -
Ihes a prazo de 08 (oita) dias tais pare a apresentaçäo de novos documentos 
escaimados das causas referidas no ato inabilitatOrio. 
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7.7.1 - Serão exigidos para reapresentaçào apenas os documentos 
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 habilitatôria, 0(a) Pregoeiro(a) 
examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a 
verificaçâo da habilitacâo do Iicitar.te, na ordem de classificaçâo, e assim 
sucessivamente ate a apuraçao de urna proposta que atenda as instruçoes, sendo o 
respectivo licitante declarado o vencedor e a ele adjudicado a objeto do certame. 

8— DO RECURSO E DA IMPuGNAçAO 

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

8.2 - A petição deverá ser dirigida a pregoeira, devendo o mesmo decidir no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou corforme a complexidade poderá submetê-la a 
Assessoria Juridica para anâlise e parecer; 

8.3 - Acoihida a impugriação ao ato convocatóro, ou não sendo possivel a 
decisâo administrativa pertinente antes da data fixada para a realizaçao deste Pregâo, 
será designada nova data para realizacão do certarne, corn a devida publicidade, 
inclusive das alteracoes, se houverern. 

8.4 - Manifestação da intençao de interpor recurso, pleiteada pela licitante 
deverá ser feita a pregoeira irnediatarnente apOs a declaração do (s) vencedor (es), nos 
casos de: 

a) Julgarnento das propcstas; 

b) Habilitação ou inabilitação da licitante; 

c) Outros atos e procedimnto. 

8.5 - A licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a 
motivacão consistente que será liminarmente avabiada pela pregoeira, o qual decidirá 
pela sua aceitação ou não. 

8.6 - A falta de rnanifestação imediata e motivada da intenção de interpor 
recurso pela licitante, implicará na decadência desse direito, podendo a pregoeira 
adjudicar a objeto a licitante vencedoa. 
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8.7 - Admitido a recurso, a licitante terá o prazo de 03 (três) dias Uteis para a 
apresentaçâo das razöes recursais escritas, dirigidas a pregoeira, e estará disponIvel as 
demais licitantes classificadas, para irnpugná-lo ou não, apresentando suas 
contrarrazôes em ate 03 (três) dias Uteis, contados do término do prazo da recorrente, 
sendo-Ihes assegurada vista irnedi2ta am cartOrio dos autos do Pregão. 

8.8 - As licitantes que desejarem impugnar a(s) recurso(s), ficarão intimadas 
a faz6-lo desde a reunião de realizacao do Pregào. 

8.9 - Urna vez tempestivo, a pregoeira receberá o recurso, declarando o seu 
efeito suspensivo, e encarninhará a Assessoria Juridica para anábise e parecer, sendo a 
decisäo proferida pela autoridade competente responsável pela hornobogacão da 
licitacào. 

8.10 - 0 provimento quarto ao mérito do recurso pela autoridade 
competente implica tao sornerite a invabidaçao daqueles atos que nao sejarn passiveis 
de aproveitamento. 

8.11 - Apôs decididos Os rCCUISOS e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregâo a licitante 
vencedora, e em consequência homologar o procedirnento bicitatório. 

8.12 - Não seráo conhecidas as impugnaçSes e as recursos apresentados 
fora do prazo legal e/ou subscritos par iepresentante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pebo praponente. 

9— DA c0NTRATAçA0 

9.1 - Será firmado cotrato cu instrurnento equivalente corn a licitante 
vencedora corn base nos dispositivos da Lei Federal no 8.666/93, Lei Federal n°. 
10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Deoreo no 5.450/2005, Lei Cornplementar no 
123/06, alterada pela Lei Complernentar ri °  14712014, de 07 de agosto de 2014. 

9.2 - 0 prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, será 
de ate os (cinco) dias, apôs regular convocacäo do MunicIpia de Redencao do Gurgueia 
- P1, podendo ser prorrogado uma Unica vez por igual perlado, quando solicitado pela 
parte, durante o seu transcurso, de;de que ocorra motivo justificado devidamente aceito 
pebo CONTRATANTE. 

9.3 - Na hipátese de a(s) licitiite(s) convocada(s) não assinar(em) a(s) 
contrato(s) no prazo mencionado no subitern anterior, a Prefeitura de Redenção do 
Gurguéia - P1, convocará a(s) licitante(s) remariescente(s), na ordem de classificacäo, 
para faz6-lo em igual prazo e nas mesn as condiçöes da proposta vencedora, inclusive 
quanto aos precos, ou revogar a licitaçac. 

9.4 - 0 contrato poderá ser abterado de acordo corn a artigo 65, da Lei no 
8.666/93, mediante Terrno Aditivo, ate a bimite estabebecido no § 1 1  do artigo 65, tarnbém 
da Lei no 8.666/93. 
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10— DO PAGAMENTO 

10.1 - A Prefetura, 3p6s a verificaçãc do fornecimento, efetuará a 
pagamento a contratada. mensalmnte, ate a da 10 (dez) do mês subsequente ao do 
fornecimento dos rnateriais, créditc ern conta da Contratada, cuja conta será indicada 
pela mesma, devendo a respectiva fatura discriminativa ser entregue a Prefeitura ate a 
Ciltirno dia ütil de cada mês, prorrogando-se a data de pagarnento, sern onus ou 
acréscirnos, na mesma praporçào de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura; 

10.1.1 —Afatura deverá canter todos as serviços adquiridos; 

10.1.2 - Eventuais dif€renças, relaLivs aos fornecimentos dos serviços 
serão acertadas na fatura correspondete ao rès seguinte; 

10.1.3 - Nenhurn pagamentc isentará a contratada das suas 
responsabilidades e obrigacöes, nem implicará em aceitaçâo definitiva dos serviços; 

10.2 - 0 Contratante poderá deduzir do montante a pagar as valores 
correspondentes a multas ou indenizag6es devidas pela Contratada, nos termos deste 
P regáO. 

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

10.4 - Na hipôtese de dcvoluçào, a Note Fiscal será considerada coma não 
apresentada, para fins de atendimento des condiçöes contratuais. 

10.5 - 0 Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e 
formalmente, nenhurn compromisso qua Ike venha a ser cobrado diretarnente par 
terceiros, sejarn ou não instituicöes financeiras. 

11— DO RECEBIMENTO 

11.1 - Os serviços serão fomecdos parceladamente, ate que seja atingida a 
quantidade total adquirida, em atendimento as requisiçoes periádicas escritas expedidas 
pelo Setor competente e assinadas po responsávei; 

11.2 - As requisiçôes deve ãc ccter a identificação da unidade requisitante, 
indicaçäo expressa do nümero do contrato, do nümero desta licitação, do nürnero do 
processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, 
datas e horários; 

11.3 - As requisiçöes seiäo expedidas par quaisquer melos de corn unicação 
que possibilitem a comprovação do respeok recebirnenta  par parte da Contratada, 
inclusive fac-simile e correio eletrônico. 

Rua do Ferreiro, sin, Bairro PanaIttna, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
Redenco do c-urguéia -. Piaui. 

'I 



PREFEITURAOE 	 :i•°pAa. 

SECRETARIA MUNICIPAL 

I

CK 

DO 6URGUbAlm 

11.4 - Os serviços deverào ser entregues a partir do recebimento da 
respectiva requisição. 

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

11.6 - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposiçöes da Lei Federal n° 8.078/90 - COdigo de Defesa do 
Consumidor; 

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

12— DAS PENALIDADES 

12.1 - Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, fica estipulado o 
percentual de 05% (meio por cento) sobre o valor inaduiiplido, a tItulo de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste Pregão, ate o lirnite 
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. 

12.2 - Em caso de inexecucao total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprirnento de qualquer das condiçoes avençadas, e dernais condiçöes resultantes 
deste Pregão, o Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as 
seguintes penalidades: 

12.2.1 —Advertencia; 

12.2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da 
comunicaçào oficial; 

12.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar corn a Administracao PUblica 
Municipal, Estadual e Federal, por prazo nào superior a 05 (cinco) anos, conforrne art. 7 0  
da Lei Federal n° 10.520/02, garantido o direito prévio da citaçao e da ampla defesa, 
enquanto perdurarem os rnotivos determinantes da punicäo ou ate que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

a) Apresentar documentação falsa, ou ainda ensejar injustificadamente o 
retardamento da realizacão do certame; 

b) Não mantiver a propcsta; 

c) Comportar-se de modo inidOneo ou fizer declaração falsa do atendimento 
das condiçöes de habi!itacao ou comater fraude fiscal; 
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d) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 0 

contrato, faihar ou fraudar sua execuçào. 

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 reals e comprovados, desde que formuladas por 
escrito e no prazo máxirno de 05 (cinco) dias üteis contados da data de recebimento da 
notificaçâo, em observância aos principios do contraditOrio e da ampla defesa. 

13— DA D0TAçA0 0RçAMENTARIA 

13.1 - Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contrataçào 
que se seguirem a licitação correrão por conta de recursos do FPM e/ou Recursos 
Próprios, ICMS, FMS, PAB, PP-ECD, e outros provenientes da Secretaria Municipal de 
Saüde - 10.301.0020.2160.0000 . Manutenção dos Servicos Municipais de Saüde; 
elemento de despesa 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiro - pessoa jurIdica. 

14— DAS DISPOSIOES FINAlS 

14.1 - A Prefeitura Municipal de Redençâo do Gurguéia - P1, responsável 
pelo presente Pregào reserva-se o direito de: 

a) Revogá-lo, no todo ou em pane, sempre que forern verificadas razães de 
interesse pUblico decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando 
constatada ilegalidade no seu processamento, de oficio ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidanienta findamentado, observado o disposto na Lei 
Federal no 8.666/93; 

b) Alterar as condiçöes deste Edital, reabrindo o prazo para apresentacão de 
propostas, na forma da Iegislação, salvo quando a alteração não afetar a formulacao 
des ofertas; 

c) Adiar o recebirnento das propostas, divulgando, mediante aviso püblico, a 
nova data. 

14.2 - A contagem dos prazos estabelecidos neste 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, não sendo computados, para esse firn, os feriados. 

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

14.4 - A pregoeira resolverá os casos ornissos corn base na legislaçâo 
vigente. 

14.4.1 - Da reuniäo, iavrar-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 do Apoio e pelos licitantes. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
Reder,cao do Gurguéia - Piaui. 
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14.5 - As informaçôes inerentes a este Pregão poderào ser obtidas, pelos 
interessados, junto a CPL, estandc' disponIvel para atenthmento de Segunda a Sexta-
feira, das 07:30 as 13:30 horas, na Rua do Ferrefto, S/n 0, Bairro Planaltina, em 
Redencão do Gurgueia - P1, telefore (089) 3566-1166. 

14.6 - Fica eleito o ford da Cidade de Redenção do Gurguéia - P1, para 
dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitaçäo, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

14.7 - Integram a presente Edital, independentemente de qualquer 
transcrição, todos Os anexos e docirnentos que conipöem 0 presente pregão: 

Redençâo do Gurguéa - P1, 18 de julho de 2017. 

Eane Borges Cardoso 
Pregoeira 

Visto: 

Anglo ,)6s Sena Santos 
/ Prefeito Municipal 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
Redencao do (3urgu6ia - Piaui. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  066/2017 
PREGAO PRESENCIAL N 2  024/2017 
TWO: MENOR PREO GLOBAL POR LUTE 

J-*x.Il 

TERMO DE REFERENdA- ESPECIFICAçOES 

DO OBJETO 

0 presente Termo de Referenda tern por objeto a aquisicão de servicos de ortopedia 
e consulta pediátrica destinados aos pacientes do MunicIpio de Redenção do Gurguéia, 

através da Secretaria Municipal de Saüde, conforme descriçöes em anexos, em 
conformidade corn as condicães estahelecdas no presente Termo de Referência. 

DA JUSTIFICATIVA 

A Constituicão Federal de 1938, em especial o seu artigo 196, diz que a saüde é 
direito de todos e clever do Estado, garantido mediante polIticas socials e econôrnicas que 
visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as 
acöes e serviços para sua promoção, proteçäo e recuperaçâo. 0 municIpio levando em 

consideração estes preceitos pretende corn esta contrataçâo dar condicöes para a 
promoção, a proteção e a recuperacão da saüde daqueles mais necessitados. 

Os exames pediátricos são necessarios como apoio para diagnóstico de inümeras 
patologias, assirn sendo, a contrataço de aboratórios para a prestacão de serviços cilnicos 
são indispensáveis, como instrumento para complernentar a assistência a satde. 

As ernpresas deverão atender somente as requisicöes devidamente preenchidas (corn 
nome do paciente, sexo, idade, indicação clInica, carimbadas, assinadas e datadas corn letra 

legIvel, corn identificação do estabelecimento de saüde solicitante e autorizadas por urn 

responsável do estabelecimento dz' rede própria do MunicIplo). Assirn como tambérn 

realizar a coleta de material para exames, que deverão ser coletadas nos estabelecimentos 
próprios da contratada, corn equiparnentos e materials adequados, registrados no Ministério 
da Satide e em conformidade corn as normas da ANVISA, por profissionais devidarnente 
Habilitados/ treinados, podendo sofrer a!teração de acordo corn a demanda das Unidades, 

sern onus para contratante. 

0 municIpio corn esta contrat1ç5o pretende possibilitar o acesso a serviços de sade, 
de forma a garantir uma major resolubil!dade na assistência prestada a saüde da populacâo 
carente, assim corno viabilizar a realiacão de exames em tempo oportuno, a fim de garantir 

a efetivação do diagnóstico e do tratamento. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planatina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
Reds i0o do G;'rçuéia - Piaui. 
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Para a realizaçâo de todos esses serviços torna-se indispensável a contrataçäo de urna 
empresa especializada neste segmen o. 

DAS EsPEcIFIcAcOEs TECNICAS 

Em conformidade corn as quantidades e especificacôes do ANEXO I. 

A empresa realizará todos os procedimentos constantes nas formas de organizacão 
estabelecidas neste Termo de Referêcia. 

Atender somente as rcquisiçes devidamente preenchidas (corn nome do paciente, 
sexo, idade, indicacão clInica, carimbadas, assinadas e datadas corn letra legIvel, corn 

identificacão do estabelecimento de saüde so!icitante e autorizadas por urn responsável do 
estabelecimento da rede própria do MunicIpio). Fornecer lâminas, recipiente corn solucâo 
para acondicionamento do material coletado, bern como a sua reposiçâo, transporte e 
entrega dos respectivos resultados. 

A repetição de exames para cue efetive a confirmaço diagnóstica, serâo realizados 
as custas da Empresa, nâo onerarido Secretaria Municipal de Saüde 

DAS 0BRIGAçOEs DA CONTRATADA 

Executar os servicos conforme especificaçôes do Termo de Referência e de sua 
proposta, corn a alocaço dos ernpregados necessrios ao perfeito curnprirnento das 
cláusulas contratuais, além de foriecer .v  e equiparnentos, ferrarnentas e 
utensIlios necessários, na qu39dade quanticlade especificadas no Termo de Referenda e 
em sua proposta; 

Arcar corn os custos inerentes a execuço dos servicos objeto do contrato; 

Facultar a Adrninistraço, a qualquer tempo, a realizacão de inspecOes e diligências, 
objetivando o acompanharnento e avacio tcica da execucâo dos serviços contratados; 

Notificar a Administração, imediatamente e por escrito de quaisquer irregularidades 

que venham ocorrer em funcâo da execucão dos serviços; 

Não transferir a outrem o objeto do Contrato; 

Dar garantias e cumprir rigoroarnene os prazos estipulados no contrato; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir cu substituir, as suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo rnáxirno de 43 horas/ 2. (dos dias), os serviços efetuados em que se 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planajna, TeL (0xx86) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.38010001-92 
PGdr:içr fIt. t rouer' - Pja1. 
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verificarem vIcios, defeitos ou incorreçOes resultantes da execução ou dos materials 

empregados, a critério da Secretaria de Saüde; 

Transportar os materials bokgicos de forma adequada e de acordo corn as normas 
de biossegurança expedidas pela AN VISA ou de outro órgão fiscalizador; 

Garantir a confidencialidade dos dados e informacOes do paciente; 

Manter sempre a quaidade na prestação do servico executado; 

Fica proibida a ccbranç3 de qualquer quantia, a qualquer tItulo, dos servicos 
prestados aos usuários, ficando a contratda esponsabiIizada por qualquer cobranca 
indevida feita a usuário; 

Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materials e morais 
causados pela aco ou ornisso de spus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, a prefeitura ou a terceiros; 

Assegurar ao MunicIplo as cordiçäes riecessárias ac acompanhamento, a supervisão, 
ao controle, a fiscalização e auditoria da execuço do objeto contratado, permitindo o livre 
acesso dos servidores do MunicIplo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos relacionados 

direta e indiretamente ao contratado, quando no desempenho das atividades de 

acompanhamento e controle; 

Utilizar empregados hbilitados corn conhecimento dos serviços a serem executados, 
de conformidade corn as normas e deterrrnafes em vigor; 

Atender os pacientes corn digniclaclF e respeito de modo universal e igualitário, em 
observância ao principio da urbenidace; 

Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e/ou 
quaisquer onus fiscais e tribut;rios d origern Federal, Estadual e Municipal, bern como pelo 
onus decorrente do transporte, arza ee 2rca dos materials. 

DAS OBRIGAçOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA 

Proporcionar todas as condiçies para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços de acordo corn as determinaçöes dc Contrato, do Edital e seus Anexos, 

especialmente do Termo de Referênca; 

Exigir o cumprirnento de todas as obrigaçOes assumidas pela Contratada, de acordo" 
corn as cláusulas contratuis € cs ter ,  o d 'ia prc.pcsta: 

Rua do Ferreiro, sin, Sairio inaira, T. (Cxx9) 3663-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
R'd€rçâc On 'rgu6ia -• Piaui, 
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Exercer o acompanharnento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bern como o norne dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontarnentos a autoridade compete rite para as providências cabIveis, na forma prevista no 
artigo 67 da Lei 8666/93; 

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais irnperfeiçäes no curso 
da execucão dos serviços, fixando-Ihe prazo para correção de tais irregularidades; 

Pagar a Contratada o valor resiltante da prestaço do serviço, na forma do contrato; 

Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade corn as obrigacöes assurnidas pela Contratada, todas as condicöes de 
habilitação e qua lificaço exigidas no edital; 

Providenciar as inspeçôes da execucão dos servicos, corn vistas ao cumprimento dos 
prazos, pela contratada, fiscalizaco da qualidade dos serviços que estâo sendo prestados, 
bern corno a expedição de autorização de serviço; 

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

Solicitar a substituicao irnediata de qualquer material ou equipamento que nâo 
atenda as exigências do serviço;. 

Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais; 

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

Solicitar a empresa nos prazos previstos, a documentaçâo referente a seu pessoal, 
observado as especificacOes constantes neste termo de referencia, supervisionando 
rotineirarnente a observância das normas d9 Seguranca e Higiene do Trabaiho; 

Providenciar as irispecöes da execuçâo dos serviços, corn vistas ao cumprimento dos 
prazos pela Contratada, fiscalizaçâo da qualidade dos servicos que estâo sendo prestados; 	

/ 

Oferecer todas as condiçôes e inforrnaçOes necessárias para que a CONTRATADA 	/ 
possa fornecer os serviços dentro das especificacôes exigidas neste Termo de Referência; 

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

Indicar o local onde serãc entregues os resultados dos servicos listados no Anexo. 

Rua do Ferreiro, sin, Bairo PlanaLina, Tel. (xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.38010001-92 
Redeicâo O) Gurguéia - Piaui. 	 - 
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Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensâo de 

fornecimento ou sustacão de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer iiiobservâncias das exigências deste Termo de Referência. 

Prestar a Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao 
cumprirnento das obrigaçöes assumidas na contrataçâo. 

DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

0 fornecedor deverá aprserar após o adimp'emento da obrigaçâo a Nota Fiscal, 
que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa ou recibo. 

Na hipótese do docurnentc de cobrnça apresentar erro em quaisquer de seus itens, 

a Prefeitura Municipal se reserva o direito de efetuar o pagamento, ate 30 (trinta) dias após 
a apresentacâo do novo documento de cobrança corn os itens corrigidos e atestados pela 
Administraçâo Municipal. 

A Contratada deverá indicr a Agência Bancária e a Conta Corrente na qual devera ser 
depositado o respectivo pagameito, sendo que a Prefeitura Municipal não se 
responsabilizará porjuros ou encargos resu1tantes da operacão de cobrança. 

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 Redençâo do Gurguéia - P1. 

DA RESCISAO 

A rescisão do contrato dar•se-á em qualcuer dos casos que tratam os artigos 77 a 80 
e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal N.2 8.666/93 e suas alteraçôes. 

As penalidades administrativas aplicveis a Contratada por inadimplência estão 
previstas nos arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal n 2  8.666/93 e 
suas alteraçôes. 

FUNDAMENTO LEGAL 

0 processo deverá ser realizado corn base na Lei Federal nQ. 10.52012002, Decreto n 2  

3.555/2000, Decreto ng 5A.SOJ2COS, aolkandose subsidiariamente, no que couber, as 

dsposicöes da Lei Federal n9. 8.666/93, corn alteraçôes posteriores, Lei Complementar n 2  

123/06 e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie. 

DO VALOR MAXIMO ESTIMADO DO CONTRATO 

Rua do Ferreiro, sin, Bairro Panaina, Tel. (0xx89) 356-ii6lI - CNPJ. 06.554.38010001-92 

iedeco do Guruéia Piaui. 
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0 presente orcamento esth estimado em: 

• ORTOPEDIA no valor c.e R$ 126.300,00 (cento e vinte e seis mil e oitocentos 
reals) 

CONSULTA E EXAMES 2EDIATRiCOS no valor de R$ 51.040,00 (cinquenta e urn 

mil e quarenta reals). 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necesáros para aquisico dos materials objeto deste Termo 
de Referenda serâo oriundos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FMS, PAB, PPI-ECD, e 

-  outros provenientes da Secri:ariz. Mrilcipl de Sade - 10.301.0020.2160.0000 - 

Manutencâo dos Servicos Municipais de Saüde; elemento de despesa 3.3.90.39.00 - outros 

servicos de terceiro - pessoa jurIdca. 

	

Redençc J G 	éia 
), 

15 dejunho de 2017. 

Edk
o
cn Riheiro Leite 

	

Secret 	Municipal de Sade 

Pprovo o presentenidereferência. 

gel94os' ena Santos 
Prefeito Municipal 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro P3naitina, Tel. (Oxx8S) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.38010001-92 
Redençae do Gurguéa - Piaui. 
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no  
ANEXO I 

LC'TE I - EXAMES ORTOPEDICOS 

ITEM DIscRIçAo  9UATINDADE 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

01 CONSULTA DE ORTOPEDIA 156 R$ 200,00 R$ 31.200,00 

02 IMOBILIzAçAO - BOTA DE GESSO COM SALTO 80 R$ 150,00 R$ 12.000,00 

03 IMOBILIZAçA0 - BOTA DE GESSO 'EM SALTO 80 R$ 150,00 R$ 12.000,00 

04 IMOBILIZAçAO - GESSO AXILA PALMAR 80 R$ 120,00 R$ 9.600,00 

05 IMOBILIZAçAO - LUVA DE GESSO 80 R$ 90,00 R$ 7.200,00 

06 IMOBILIZAcAO - TALA 80 R$ 100,00 R$ 8.000,00 

07 IMoBIuzAcAo - TALA AXLA PALMAR 80 R$ 100,00 R$ 8.000,00 

08 INGNOPODALICO 80 R$ 190,00 R$ 15.200,00 

09 RAIO-X 156 R$ 100,00 R$ 15.600,00 

10 1 REDucA0 80 R$ 100,00 R$ 8.000,00 

TOTAL  R$ 126.800,00 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Pana'dna, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.38010001-92 
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ANEXO I 

LOTE U - CONSULTA E EXAMES PEDIATRICOS  

ITEM DISCRIcAO  QUATIN DADE 

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

01 CONSULTA PEDIATRICA DE 0 A 12 ANOS 140 R$ 200,00 R$ 28.000,00 

02 TESTE DO OLHINHO - 72 R$ 70,00 R$ 5.040,00 

03 TESTE DO coRAcAozINHo L 	72 R$ 70,00 R$ 5.040,00 

04 TESTE DA LINGUINHA 	T 72 R$ 70,00 R$ 5.040,00 

05 1 TESTE DA ORELHINHA R$ 110,00 R$ 7.920,00 

DTAL  R$ 51.040,00 

I 
Rua do Ferreiro, s/n, Bairro PlanaRina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.38010001-92 

Rede'icào do Gurguéia - Piaui. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 066/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 024/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO II— FORMULARIO F'ADRONIZADO DE PROPOSTA (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redencao do Gurgueia 
Sala da Comissâo Perrnar.ente de Litaçãc 
Pregao Presencial n°. 	/2017. 
Redenção do Gurgueia - Piaui 

Prezados Senhores, 

ApOs exames dos documentos de licitaçao na modalidade Pregao Presencial 
sob o no /2017, propomos realizer o fornecimento constantes da nossa Proposta, pelo 
valor total de _(valor total d9 proposta em cifras e por extenso) -, conforme Orçamento 
descriminado em anexo. 

Informamos que os p'eços ofertados são firmes e irreajustáveis durante 0 
prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, 
custos e despesas diretos e/ou irdiretos. São de nossa inteira responsabilidade as 
diferencas que porventura venham a ocorrer, resutantes de omissão ou incorreção na 
cotaçao da proposta. 

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

Prazo de Validade das Pnpostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: 	, Ag: 	Banco:_______ 

Declaramos, caso sejemos vencedores da licitação, executaremos 0 
fornecimento de acordo corn as especificaçoes e quantitativos fornecidos pela Prefeitura 
Municipal, pelos preços unitários a ncs prazos constantes nesta PROPOSTA. 

Comprometemo-nos em rianter esta proposta durante o prazo estabelecido nos 
termos da Licitaçao em epIgrafe, cual s€ja, a contar da data fixada para abertura das 
respectivas propostas. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identida .le (N s Orão Expedidor) 
Cargo I Funçao 

Rua do Ferreiro, s/n, 3aiuo Fan'ina, 	. (U.,cthS) 356.-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
Redeçäo d 3u,u6a -  P iaui. 	
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 066/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 024/2017 
TWO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEW II -• DI :CLARAçAO DE HABILITAcAO 

(Nome da Empresa) 	____--___________________________________ 
CNPJ/MF 	n°______ 	situada 	(endereco 
completo)   DECLARA, sob as penas da 
Lei, nos termos do Inciso VII, art. 40  ea Lei Federal n° 10.520/2002, que cumpre plenamente 
os requisitos da habilitacao exigido no Edital de PREGAO PRESENCIAL NO 024/2017, 
autorizado pelo PROCSSO ADMN! STRATIVO N 10  066/2017. 

Por ser expressa manifestaçao da verdade, firmo o presente. 

Local e Data 

Nome e assinatura do represertante legal. 
CPF, Carteira de IdentidaJe (N e Orgao Expedidor) 
Cargo /Funçao 

Rua do Ferreiro, sin, Barro PIanatina, Tel (Oxx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.38010001-92 
Redençao du Gurgueia .- Piaui. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No C661207 
PREGAO PRESENCIAL No 02412017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO IV - DECLARA &O DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

Declaramo. sob as pen!idades cabiveis, a inexisténcia de fatos que impeca a 
nossa empresa de particbar de licttcöes piblicas, e compromete-se informar a qualquer 
tempo, sob as penas da Lei, a e>isténcia de fatos supervenientes impeditivos da sua 
habilitacao, na forma determinada no § 2°, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e asinetura do representante legal. 
OFF, Carteira de ldentidaie (N e Orgâo Exoedidor) 
Cargo / Funçao 

Rua do Ferreiro, Ii. i3irro Planaiina, Tel. (OxxBS) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
Pedeicc do Gurguea - Piaui. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06612017 
PREGAO PRESENCIAL No 024/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO V - DEcLARAçA0 NO3 TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 70  DA 
coNsTlTulcAo FEDERAL 

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

portador (a) da Carteira de ldentidade no 	e do 
CPF/MF no 	DELARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal n° 8.666, d€ 21 de jurho .:ie 1.993, acrescdo pela L& n 19.854, de 27 de outubro 
de 1.999, que näo emprega mencr de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: ernpreç'a menor, a partir de quatorze anos, na condiçao de aprendiz 0. 

Local e Date 

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

(Observaâo: em caso afirrna'vo, assinalar a ressalva acima) 

ae 

cpt. 

Rua do Ferreiro, sin, Bairro PIan&tina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.38010001-92 
Redetiggo do Gurgueia - Piaui. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06612017 
PREGAO PRESENCIAL No 024/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VI— MINUTA DO CONTRATO 

0 MUNICiPIO DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1, pessoa juridica de direito 
püblico interno, corn sede na _______ no 	Bairro 	em Redençào do 
Gurgueia - P1, inscrito no CNPJ/MF sob o NO 	ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. 	brasileiro, casado, portador do RG 
no 	 , SSP/ 	e OFF no 	 , residente e domiciliado 
na 	Rua 	 , 	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 no 	 , expedida pela SSP/, e 
inscrito no CPF no 	 , residente e dorniciliado na Rua  

NO   na Cidade de , e 
perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração 
foi autorizada pelo despacho de homologacao do processo de PREGAO PRESENCIAL 
No 024/2017, realizado nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 
3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, aplicando-se subsidiariarnente, no que couber, as 
disposiçöes da Lei federal n°. 8.666/93, corn alteraçöes posteriores, Lei Cornplernentar 
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 	Contrataçao de empresa para prestação de servicos de ortopedia e 
consulta pediátrica para Secretaria Municipal de Saüde de Redenção do Gurguéia 
- P1, conforme descriçôes no anexo I, que integra e faz parte do presente 
Contrato. 

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

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

1.4 	Para todos os efeitos legais, para rnelhor caracterização dos serviços, bern 
assirn para definir procedirnentos e norrnas decorrentes das obrigaçöes ora contraidas, 
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integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, corn todos os seus 
Anexos, que o encorpam, alérn dos seguintes docurnentos: 

a) PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 066/2017, Edital n o . 	/2017. 

b) Proposta da Contratada 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO PREO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 	0 preço 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 o ültimo dia ütil de cada mês, prorrogando-se a data de pagamento, sern 
Onus ou acréscimos, na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da 
fatura, da seguinte forma: 

2.2.1 	Por Consulta/exames realizados e autorizados, devendo a fatura conter todos as 
serviços prestados; 

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

2.2.1.2 	Na hipôtese de devolução, a Nota Fiscal seré considerada como não 
apresentada, para fins de atendimento das condiçOes contratuais. 

2.2.1.3. 0 Contratante näo pagará, sem que tenha autorizado previa e formalmente, 
nenhum compromisso que ]he venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou 
não instituicOes financeiras. 

2.2.2 	0 pagamento dos serviços será efetuado ate o 100  (décimo) dias apOs a 
emiss5o da Nota Fiscal, que deverá conter atestado de conformidade assinado pelo 
técnico responsável da Secretaria Municipal de Sade; 

2.2.3 	Na fatura/nota fiscal deverão estar destacados as valores relativos ao IR, INSS e 
ao ISS, caso ocorra a fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos 
valores no ato do pagamento; 

2.2.4 	Fica expressamente estabelecido que o preco acima estão incluldos todos as 
custos diretos e indiretos requeridos para a execuçäo do objeto especificado na clausula 
primeira deste instrumento, constituindo-se na ünica rernuneração devida; 

2.2.5 	Para efetivo pagamento, a contratada deveré apresentar mensalmente a 
Secretaria Municipal de Saüde, ate o 50  dia ütil do més subsequente a prestação dos 
serviços, relatOrio listagem de prestação de contas, devidamente carimbada e assinada, 
contendo as seguintes informaçOes: 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 
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2.2.5.1 	Nome completo; 

2.2.5.2 	Idade; 

2.2.5.3 	N° do CPF ou RG; 

2.2.5.4 	Assinatura responsável; 

2.2.5.5 	Tipo de procedimento realizado; 

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

2.2.6 	Fica facultada a Prefeitura a retencão no pagamento da nota fiscal, de valores 
correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualrnente venham a ser 
apurados pela fiscalização e cobrados da Prefeitura. 

CLAUSULA TERCEIRA 
DA VIGENCIA F DA PR0RR0GAçA0 

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

3.2 	A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes 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 10  e 20  
da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Linico - A parte que não se interessar pela prorrogação contratual deverá 
cornunicar a sua intenção, por escrito, a outra parte corn antecedência minima de 30 
(trinta) dias. 

CLAUSULA QUARTA 
DAS SAN cOES ADMINISTRATIVAS 

4.1 	Pelo não cumprimento das obrigacoes assurnidas, asseguradas a ampla defesa, 
a contratada Ficará sujeita as seguintes penalidades, sem prejuIzo das demais 
cominaçoes aplicáveis: 

4.1.1 	Adverténcia; 

4.1.2 	Multa 
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4.1.3 	Suspensão temporária de participaçäo em licitaçäo e impedimenta de 
contratar cam a Prefeitura, par praza não superior a 02 (dais) anas; 

4.1 .4 	Declaraçâa de inidaneidade. 

4.1.5 	A advertência será aplicada em casas de faltas leves, assim entendidas 
aquelas que náa acarretem prejuIza de manta aa interesse do serviça contratada. 

4.2 	Pela atrasa no serviço, par culpa imputada a contratada, e pela sua execuçâo 
de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser determinada de seguinte modo, 
sem prejuIzo de outras cominaçöes cabIveis: 

4.2.1 	Caso a CONTRATADA venha a se conduzir culposarnente no curso do 
cantrata, infringindo par negligéncia, imprudência au impericia as cláusulas do cantrato, 
ser-lhe-á corninada urna multa de 2% (dais por cento) sabre a valor da fatura total do 
mês de acarréncia do fato. 

4.2.2 	Caso a CONTRATADA venha a se conduzir dolosarnente durante a execuçãa 
do serviço, a multa será de 3% (trés por centa) sabre a valor da fatura total do mês de 
acorréncia do fato. 

4.2.3 	Caso a CONTRATADA abandone a serviça, além de outras cominaçöes 
legais, a multa será de 5% (cinca par cento) sabre o valor anual projetado do cantrato. 

4.2.4 	0 valor da multa set-6 descontado dos pagamentos devidos a CONTRATADA. 

4.3 	A penalidade de suspensão temparâria de licitar e contratar corn a Prefeitura, 
pelo prazo de ate 02 (dais) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesrno que 
desses fatos não resultem prejuIza a Prefeitura: 

4.3.1 	Reincidência em descumprimento de prazo cantratual; 

4.3.2 	Descumprimento au parcial cumprirnento de obrigação contratual; 

4.3.3 	Rescisäo do contrato par infringencia da Contratada; 

4.4 	A penalidade de declaracao de inidaneidade poderá ser aplicada: 

4.4.1 	A contratada quando descumprir ou cumprir parcialmente a obrigaçãa 
contratual, desde que desses fatos resultern prejuizas a Prefeitura; 

4.4.2 	A adjudicatária quanda se resulta, injustamente, assinar a contrato dentro do 
prazo estabelecido. 

4.5 	As penalidades de suspensão temparária e de declaraçâa de inidaneidade 
poderão ser aplicadas, ainda: 
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4.5.1 	A contratada que tenha sofrido condenaçao definitiva por pratica de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigacöes fiscais 
ou parafiscais; 

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

4.6 	As penalidades previstas de advertência, suspensao temporária ou de 
declaração de inidoneidade poderáo ser aplicadas juntamente corn a pena de rnulta. 

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

CLAUSULA QUINTA 
DA lNExEcuçAo E RESCISAC CONTRATUAL 

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

5.2 	Constituern rnotivos de rescisâo do contrato, independentemente da 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: 

5.2.1 	0 	descurnprirnento, 	pela 	contratada, 	de 	quaisquer 	das 
obrigaçöes/responsabilidade prevista na Tomada de Precos, bern corno das condiçOes 
do Contrato. 

5.2.2 	A transferência total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento da 
Prefeitura; 

5.2.3 	0 cornetimento reiterado de faltas ou distorçöes no serviço; 

5.2.4 	A decretacão de falência ou insolvência civil da contratada; 

5.2.5 	A dissoluçao da sociedade; 

5.2.6 	A alteraç5o societária, do objeto social ou rnodificacão da finalidade ou da 
estrutura da ernpresa que, a juízo da Prefeitura, prejudique a execução de serviço 
contratado; 

5.2.7 	0 atraso injustificado dos serviços; 

5.2.8 	A não execução dos serviços, sem justa prévia comunicacâo a Prefeitura; 

5.2.9 	0 desatendimento das determinacöes regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim corno as de seus superiores; 
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5.2.10 	A Lentidào no seu cumprimento, levando a Prefeitura a comprovar a 
impossibilidade da conclusâo dos serviços; 

5.2.11 	Razöes de interesse püblico, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta 
subordinada a Prefeitura e exarada no processo administrativo a que se refere o 
contratado; 

5.2.12 	A supressao, por parte administrativa, dos serviços, acarretando modificacäo 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65, 
da lei 8.666/93; 

5.2.13 	A supressão de seu servicos, por ordem escrita da Prefeitura, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave 
perturbação da ordem interna cu guerra, Cu ainda por repetidas suspensöes que 
totalizem o mesmo prazo independentemente do pagamento obrigatorio de 
indenizacoes pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizacoes e 
mobilizaçöes e outras prevista, assegurado a contratada, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçöes assumidas ate que seja 
normalizada a situacäo; 

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

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 ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da 
empresa participante, implicará necessariamente na rescisâo contratual, se o contrato jé 
tiver sido assinado. 

5.4 	Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as 
atividades da contratada relativas aos serviços. 

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

CLAUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAçOES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA 

CONTRATANTE 

6.1 	Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

6.1.1 	Todos os impostos e taxas que forem devidas em decorrência da presente 
contrataçao; 
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6.1.2 	As contribuiçöes devidas a Previdência Soda!, Encargos Trabaihista, Premlo 
de Seguro e Acidentes de Trabalho, Taxas e Ernolumentos, Imposto de Renda; 

	

6.1.3 	E de responsabilidade exciusiva e integral da CONTRATADA a utilizacao de 
pessoal habilitado para execuçao do objeto deste contrato, incluldos os encargos 
trabaihistas, previdenciários sociais, fiscais e cornerciais resultantes de vinculo 
ernpregatIcio, cujo onus e obrigaçoes em nenhurna hipótese poderão ser transferidos ao 
CONTRATANTE; 

	

6.1.4 	Assurnir inteira responsabilidade civil e administrativa por quaisquer danos e 
prejuizos materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA aos beneficiários do 
servico; 

	

6.1.5 	Assegurar o padrão de qualidade que obedeca 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 é responsável pela indenização de danos causados, 
decorrentes de ato ou omissào voluntária, negligência, imperIcia ou imprudência, 
praticada por seus empregados, profissional ou preposta; 

	

6.1.8 	Encaminhar, ate o dia 10 (dez) de cada rnês, o extrato/lista, em 2 (duas) vias, 
a CONTRATANTE, bern como o relatôrio mensal dos beneficiârios em ordem 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 dificultem 
ou interrompam o curso normal de execuçâo contratual; 

	

6.1.11 	Nâo substabelecer as obrigacöes assumidas sem anuência expressa da 
CONTRATANTE; 

	

6.1.12 	Aceitar, nas mesmas condicöes contratuais, acréscimos ou supressöes que 
se fizerem necessários a prestacao dos serviços, ate o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento), do valor inicial atualizado do contrato, decorrentes de modificaçäo de 
quantitativo; 

	

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

	

6.1.14 	Executar os servicos conforme especificaçöes do Termo de Referenda e de 
sua proposta, corn a alocaçao dos empregados necessários ao perfeito cumprirnento 
das cláusulas contratuais, além de fornecer os materials e equipamentos, ferramentas e 
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utenslilos necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de 
Referência e em sua proposta; 

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

6.1.16 	Facultar a Adrninistracão, a qualquer tempo, a realização de inspecöes e 
diligências, objetivando a acompanhamento e avaliacão técnica da execução dos 
servicos contratados; 

6.1.17 	Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no 
total ou em parte, no prazo máximo de 48 horas! 2 (dois dias), as servicos efetuados em 
que se verificarem vIcios, defeitos au incorrecöes resultantes da execucão ou dos 
materiais empregados, a criteria da Secretaria de SaUde; 

6.1.18 	Transportar as materlais biológicos de forma adequada e de acordo corn as 
normas de biossegurança expedidas pela AN VISA ou de outro órgão fiscalizador; 

6.1.19 	Garantir a confidencialidade dos dados e informaçães do paciente; 

6.1.20 	Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado; 

6.1.21 	Assegurar ao Municipio as condiçöes necessárias ao acompanhamento, a 
supervisàa, ao controle, a fiscalização e auditoria da execuçâo do objeto contratado, 
permitindo a livre acesso dos servidores do Municiplo, a qualquer tempo e lugar, a todos 
as atas relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no desempenho das 
atividades de acompanhamento e controle; 

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

6.2 	Correrâo por conta exclusiva da CONTRATANTE: 

6.2.1 	Orientar e coordenar a CONTRATADA na execuçáo dos servicos através da 
Secretaria Municipal de Saüde; 

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

6.2.3 	Pagar mensalmente a CONTRATADA, as valores par Consulta/exames 
realizados e autorizados; 

6.2.4 	Solicitar a presença, imediata, de responsável ou prepasto indicada pela 
CONTRATADA objetivando a tomada de providências cabiveis a correçãa de passiveis 
irregularidades identificadas; 

6.2.5 	Acompanhar e fiscalizar a execuçäo dos serviças, através de funcionário 
designado para este fim; 
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6.2.5.1 	A fiscalizaçao ou o acompanhamento da execução deste contrato pela 
Secretaria Municipal de SaCde, não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA nos termos da legislação referente a licitaçães e contratos 
adm inistrativos; 

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 ocorrëncia 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 vigéncia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade corn as obrigaçoes assumidas pela Contratada, todas as condicoes de 
habilitação e qualificação exigidas no edital; 

6.2.9 	Providenciar as inspeçöes da execução dos serviços, corn vistas ao 
cumprimento dos prazos, pela contratada, fiscalizaçào da qualidade dos serviços que 
estão sendo prestados, bern como a expediçao de autorizaçào de serviço; 

6.2.10 	Fiscalizar as instalacoes da contratada, verificando se persistem as mesmas 
condiçöes técnicas básicas corn provadas na ocasião da assinatura do contrato; 

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

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

6.2.13 	Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, 
suspensão de fornecimento ou sustação de pagarnentos, todas as vezes que forern 
cornprovadas, pela Prefeitura Municipal, quaisquer inobservàncias das exigéncias deste 
Terrno de Referëncia. 

CLAUSULA SETIMA 
DOS RECUROS 0RcAMENTARIOs 

7.1 	As despesas decorrentes da contrataçâo correräo a conta de recursos do 
FPM e/ou Recursos Prôprios, ICMS, FMS, PAB, PPI-ECD, e outros provenientes da 
Secretaria Municipal de SaCide - elernento de despesa 3.3.90.39.00 - outros serviços de 
terceiro - pessoa jurIdica. 

CLAUSULA OITAVA 
DOS ILICITOS PENAIS 

8.1 	As infraçöes penais tipificadas na Lei 8.666/93 seräo objeto de processo 
judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais corninaçôes aplicáveis. 
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LL) 
CLASULA NONA 

DAS DISP0SIçOES GERAIS 

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

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

Redenção do Gurguéia - P1, _____de 	 de 2017. 

Prefeito Municipal 	 Licitante Vencedor 
Contratante 	 Contratado 

Testemunhas: 

1•-
CPF: 

2-
CPF: 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.38010001-92 
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SECRETARIA MUNICIPAL - Li 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 066/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 024/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VII 
(Modelo - ME e EPP) 

DEC LARAcA0—ME E EPP 
(em papel timbrado da empresa) 

_________(razão social da empresa) 	, inscrita no CNPJ sob o n° 
estabelecida a Rua ________(endereco completo), por seu 

representante legal 0(a) senhor(a) 	 , Portador(a) da Carteira de Identidade n° 
e do CPF: _______, abaixo assinado, DECLARA, para todos Os efeitos legais, 

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

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

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

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual não excedeu o limite de faturamento 
referente ao enquadramento como MPE. 

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

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
Redencao do Gurguéia - Piaui. 



acrv.olo &e 	gevte 

SECRETARIA MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 066/2017 
PREGAO PRESENCIAL N o  024/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAçAO QUE NAO HA SOCIOS, GERENTES OU 
DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM 
LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATE 0 TERCEIRO GRAU DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREcAO, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE REDENçA0 DO 
GURGUEIA - PIAUi. 

	

A empresa 	CNPJ no 	 , situada na 
por intermédio do seu representante legal 

abaixo 	assinado, 	Sr(a) 	nacionalidade: 
estado civil: 	profissão: 	natural de 
portador do RG no 	 , CPF no 	residente e 

domiciliado 	cidade:  
Estado: _______, pais: 	CEP no 	fone (DD)  
para fins de participaçao na PREGAO PRESENCIAL n o   tipo MENOR PREçO, 
DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que não ha sócios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cOnjuge, 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 Orgãos do municipio de Redencao do Gurgueia - Pi, assim 
como também, que nào existe em seu quadro de empregados servidores pUblicos da 
contratante exercendo funcOes de gerOncia, administraçâo ou tomada de decisäo, na forma 
do art. go,  inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG!CPF 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
Redencão do Gurgueia - Piaui. 


