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ILUMINAÇÃO,

ESTRUTURA GRID, TENDAS, COBERTAS

ESPECIAIIS

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A)
PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Nº 235/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº 087/2021

Impugnação de edital
empresa ARAÚJO PRODUCÓES, LOCACÓES E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
04.829,970/0001-55 com sede na AV MANOEL DEODATO, 658 TORRE —JOÃ0 PESSOA/PB, neste ato representada por seu representante
legal infraiassinado, vem, tempestivamente, conforme permitido no 5 lª, do art. 41, da Lei nº 8666/93, e na Lei 10.520/2002 em tempo
hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de lMPUGNAR ausência de documentos exigidos que se faz necessários no Edital emªreferência,
que adiante especifica o que faz na conformidade seguinte:
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é
uma
plenamente
o
tempestiva,
que
presente Impugnação
vez
protocolar o pedidoé de 03 dias úteis contados antes da data fixada para recebimento das propostas e habilitação. Í
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prazo

para
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subscrevente .tem interesse em participar da licitação de

SERVIÇO or. LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS

REGISTRO DE PREÇOS VISANDó ACONTRATAçÃo DE EMPRESA
DE SAÚDE DE SANTA
DESTINADOS ASECRETARIA
MUNICIRAL/
Er DISCIPLINADORESF

_/
_

ESPECIAUZADA NA PRESTAÇÃO

RITA/Pa.

I

quelo edital. no seu

&.

os

'

condições para participação
e subitem 9. 11_ —relativo a
qualificação técnica, qúanto a habilitação não exige documentos importantes e relevantes para os itens que corresponde integridade e
segurança na locação de tendas.
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Ce

dão de Registro e quitação do CREA da sede da Licitante, da empresa e seus responsáveis técnIcos.

A

ovação de que possui em seu quadro permanente, até a data da abertura do certame,
Responsável Técnico de nivel superior ou médio/tecnico, registrado no CREA e devidamente qualificado,
detentor de Atestado('s) 'de Responsabilidade Técnica que comprove a execução de serviços de características similares aos
do objeto da presente licitação, dando a comprovação através da apresentação de cópia da carteira de trabalho do profissional
que comprove a condição de que pertence ao quadro da licitante, ou cópia de Contrato de Prestação de Serviços, ou cópia de
contrato social que demonstre a condição de sócio do pronssional ou,
ainda, da declaração de contratação futura do profssmnal responsável, acompanhada da anuência, ambas com frrna
reconhecida
*

C

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL

de conhecimento de todos que o instituto da "Habilitação" é uma das etapas mais importantes para participar nos processos de licitações.
Esta fase é fundamental para que o licitante tenha sucesso nos processos de licitações pois do contrário, se não satisfazer as exigências
necessárias para participar nas licitações, apresentando a documentação e condições elencadas e exigidas na Lei 8666/93, não será
declarado vencedor mesmo que seu preço seja o mais competitivo

E

7

Há de convir, que é dever da Administração ao realizar procedimentos licitatórios, exigir documentos de habilitação compatíveis com o ramo
do objeto licitado, especialmente aqueles que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico— tinanceira para participar de
licitação na Administração Pública. Todo o edital de licitação tem como cláusula as condições de participação no certame licitatório para a
fase de habilitação A Documentação é destinada a esclarecer e comprovar todas as fases de habilitação constantes em um edital de
licitação

Araújo Produções — JOSE DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME
AV. Rui Barbosa, 674, Sala B -João Pessoa, PB
Fones: (ES)-98894 0104 / (83) 98754-1930 CNPJ: 04.829.970l0001-55
E-mall: comerclal©araujoproducoos,com,br
—

—

PROIECÃO, TELÓES DE LED, SONORIZAÇÃO,

ILUMINAÇÃO, ESTRUTU

(

',GRID

T_ENDAS,

COBERTAS ESPECIAIS

Deste modo, se fazendo valer do direito em levantar- um questionamento quando o edital deixar de conter algum requisito sine qua non do
art. 40 ou requisitar documentos além daqueles estabelecidos entre os arts. 27 e 31 da Lei 8 666/93, o edital pode ser impugnado.
'

lll. DOS PEDIDOS

Vimos por meio deste instrumento, solicitar a impugnação do edital para o acréscimo no item edital no seu item 9 e subitem 9.11 —
relativo a qualificação técnica na condição de alcançar o primor na segurança e prestação de serviços técnicos qualificados conforme
descrevemos abaixo:
Considerando que os itens de da presente licitação são de caráter de eventos, pedimos que aumente
comprovação que a empresa utiliza de documentação com tal exigência.

Em face do

exposto, requer-se seja
supracitada,

-

a

presente

IMPUGNAÇÃO julgada

a

segurança com o pedido na aludida

procedente, com efeito de constar no Edital

a

'

documentação

,

'Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, “inserindo a alteração aqui pleiteada, reabrindo—se
prazo inicialmente previsto, conforme 549, do am 21, da Lei nº 8666/93,

.

o

.

Nestes Termos
Pede Deferimento.
JOSE DA SILVA

()

(, Asslmdodelmmadiglul pm

)qu DA

SILVA

ARAUJO -
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Araújo Produções--JOSE DA SILVA ARAÚIO FILMAGEM ME
AV Rui Barbosa 674 Sala B— João Pessoa, PB
Fones: (83l98894— 0104/(83) 987541930- CNPJ: 04. 829.97010001-55
'
mail: comercialêlaraujopraducoes. com. br
ama-« .“,

.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMlSSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

“º

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

Processo Administrativo nº 235/2021
Referência: PREGAO ELETRONICO Nº. 087/2021
Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO

Trata-se de licitação para Registro de preços visando a contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de locação de tendas, cadeiras, mesas e disciplinadores
destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita/PB. A empresa Araújo Produções,
Locações e Eventos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº O4.829.970/0001-55 apresentoú
impugnação ao edital em epígrafe.
Preliminarmente, estando o referido pregão eletrônico marcado para o próximo dia 21 de
dezembro de 2021 às 09:00hs, e tendo sido recebido o pedido de impugnação no dia 15 de
dezembro de 2021 às 22:35hs, no portal de compras públicas, incontestável é sua
tempestividade, uma vez que o impugnante cumpriu o lapso temporal estabelecido no edital da
licitação.
Diante do acima exposto, passemos a análise do pedido, bem como dos argumentos
oferecidos pela impugnante.
A impugnante faz referência a não exigência da qualificação técnica para os itens
referente a locação de tendas.
Em contato com o CREA/PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da
Paraíba foi nos confirmado que os'serviços de instalações e desinstalações de tendas diz respeito
à montagem de estruturas metálicas, sendo o serviço fiscalizado pelo referido órgão.
Diante do exposto, visto que os itens 1 e 2 do Termo de Referência do edital não e' apenas
de locação de tendas e sim é exigido sua montagem e desmontagem, julgamos PROCEDENTE
A IMPUGNAÇÃO da empresa Araújo Produções, Locações e Eventos Ltda. As exigências
técnicas referentes aos itens serão revistas e posteriormente será publicado uma nova data para a
realização do Pregão Eletrônico.

Emª] 7/12/2021
"ºf.

.

*

Valqu'í'ria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

1.4.

Prefeitura Municipalde Santa Rim/PB
Comissão Permanente de Licitação / CPL
Run Virgínio Veloso Borges. SIN. Jardim Mirimnin. Centro

'

—

Santa-Rita/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE
PROCEDINIENTO LIClTATÓRIO
Pregão Eletrônico nº 087/2021
Processo Administrativo nº 235/2021

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E
DISCIPLINADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
RITA/PB
A Pregoeira Oficial do Municipio de Santa Rita, PB, toma
temporariamente 0 Pregão Eletrônico, em epígrafe, em razão do
apresentada pela empresa Araújo Produções, locações e Eventos
04.829970/0001-55. A continuidade do procedimento licitatório
meios utilizados anteriormente.

público que está suspenso
deferimento de impugnação
LTDA, inscrita no CNPJ nº
será divulgada através dos

Santa Rita, 17 de Dezembro de 2021.

Valquiria Silva de Araújo
Pregoeira Oficial - PMSR

DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO
Criado pela

LeiMunicipalnª1.524/2013,Publ|cada

no DOE nº 01, Ano 01, de 01/04/2013.

MUNICIPIO DE SANTA RITA - PARAÍBA
Nº 1622

ANO

09

Sexta-Feira, 17 de dezembro de 2021

I_RODER;EXECU_le_º—l
l—GABINETE1DOAPREFE1TO_]
DE
TERMO
ADJUDICAÇÃO
ELETRONICO Nº 084/2021

-

PREGÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE
DE
MATERIAIS
FORNECIMENTO
CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.
E

DESTINADOS A SECRETARIA
SAÚDE DE SANTA RITA/PB

2019,

RESOLVE:
ADIUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão
Eletrônico nº 084/2021, que objetiva: REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS
DA
NECESSIDADES
SECRETARIA
DE
INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes
do processo correspondente, a:
RlLDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR
CNPJ: 01.091.310/0001-21
Valor R$ 177.000,00
» TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.807.909/0001-03
Valor R$ 865.000,00

-

Santa Rita - PB,

17

de dezembro de 2021.

MUNICIPAL

DE

A Pregoeira Oficial do Município de Santa Rita, PB, torna
público que está suspenso temporariamente 0 Pregão
Eletrônico, em epígrafe, em razão do deferimento de

impugnação apresentada pela empresa Araújo Produções,
locações e Eventos LTDA, inscrita no CNPJ nº
04.829.970/0001-55. A continuidade do procedimento
licitatório será divulgada através dos meios utilizados
anteriormente.
Santa Rita,

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SANTA

RITA, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de
16/02/2021, e observadas as disposições da Lei Federal nª
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e
Decreto Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79,
de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº
5.450/05; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de

PÁGINA 1

17

de Dezembro de 2021.

Valquiria Silva de Araújo
Pregoeira Oficial — PMSR

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO— DISPENSA Nº
DP00026/2021
Nos termos dos elemean constantes da respectiva
Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o
parecer da Assessoria Juridica, referente a Dispensa de
nª ' DP00026/2021,
Objetiva":
Licitação
que
PARA
EMERGENCIAL
CONTRATAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO DE
MAMOGRAFIA UNILATERAL E MAMOGRAFIA
BILATERAL PARA RASTREAMENTO ATENDENDO
ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB; RATIFICO o
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 3:
INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE CNPJ: 27.518,882/0001-38 - VALOR: R$ 145.800,00.
Santa Rita PB, 01 de Dezembro de 2021
LUCIANO CORREIA CARNEIRO
Secretário do Fundo Municipal de Saúde
—

,.

EXTRATO DE CONTRATO
, ,
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE
MAMOGRAFIA UNILATERAL E MAMOGRAFIA
BILATERAL PARA RASTREAMENTO ATENDENDO
ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL .DE-SAÚDE DO
MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. FUNDAMENTO
LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00026/2021 .
VIGENCIA: Até 01/03/2022. considerada da data de suª
assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA
DE SANTA RITA/PB, ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE e: CT Nº 00408/2021 - 01 .1221
— INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE .
CNPJ: 27.518.882/0001-38 - VALOR: R$ 145.800,00.
.

JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR
PREGOEIRO OFICIAL

AVISODEªSUSPENSÃO'TEMPORÁRIA DE
«PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PregãorEletrônico nº 087/2021
uProcesso Administrativo nº 235/2021

REGISTRO
DE
CONTRATAÇÃO DE
NA PRESTAÇAO DE
TENDAS, CADEIRAS,

A
VISANDO
PREÇOS
EMPRESA ESPECIALIZADA
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE
MESAS E DISCIPLINADORES

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
DE
PRESTAR
SERVIÇOS
ARBITRAGEM
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Gllney Stlva Porto
Setretlrlo de 5106:

18 de Dezembro de 2021

Prefeitura Munlelpal

do

Curral“ Cima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento: Termo Aditivo N' 001 Ao Conn-nto N' IGZZ7/loll/Sms/Pmcg Oriundo Do Pregão Eletróniw Nª. 167823020/Sms/Pmeg, Panes: Sms/Prueg E Hermmo [Amoo Da Costª - Me (Cin Do Pão),
ObjeIo Commun]: Aquisição De Pio, Pum Atendimentº Aos Estabelecimentos De Saúde lntemntes Da
Secreta-in Municipal De Saúde De Campina Gmnde . Pb. Objeto Do Adilivo: Prorrogação Centrum!
Por Igual Periodo—Até soma/2022 E Igual anor - RS 30109090. Fundamentação: Artigo 57, Ii. Dn
Lei N“. 8.666/93. Signatários: Gilney Silvn Parto E Hermano Lnurznvo Da Costa,

Pm,

thney SIM Parto

me

:

:

Secretário de Saúde
PREFEITURA
SECRETARIA

MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 000010021
Tom público que (mi realizar IItnvés dª Comissão Pmlneme de Licitação, sedindn nn Run Josefn
Eugenia. S/N . Centro - CIImIl de Cima - PB, IIS 10h00min do din 06 de Imeim de 1022, licitação modalidade Tomada de
do tipo menor preço, pum: Comando de Pessoa lurldica do
palmente,
assentamento de meto-fm grunltioo,
pan exewdo dos serviços de pavimentação em pmleleplpedos
distrito
de Emenda. Município de Guru] de Cima-PB. Recursos: Próprios/Caixa. Fuudnmentn legnl:
no
Lei Padel-III n' 8566/93; Lei Complementar n' 123/06; Ieg'slwâo peninmIC. eonsidemdns us alterações
posteriom] das referidas normas. Infanmçõs: no hnmrindas 08h11min as 11h10min dos dias úteis. no
endereço supraciutdo. Telefone: (83) 98708—0527. Edina]: www.lee.pb.gnv.br.
Curral de Cima - PB, 16 de Dezembro de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO
Presidente dn Comlnio

MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
MUNICIPAL DE SAÚDE

.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Comutação de profissionais médiws, com comprimido de expede—min de ntunçio pam nimdim to de urgêncin e emergência, de (omni complementar em regime de Atendimentos Itmbulatorlttis,
ei
pareceres médicos. plantàes presenciais dou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais : visitas
cl
pam deseIIIpethtIru-n sms Atividades Junta an Fundo Municipal de Snúde de Campina Gmude.
Prim) contr-hu]: 12(doze)mm Fundlmeuueio Mga]: bein“ 8666/93 nltemdnechnrrudn Pública
'
n' 16. 001/2019/1'" MSIPMCG mrílieada ntmvà de prºcesso de Inexigibilidnde de
E
vmar-milieu: 103021010 2104. Element» dn des-pau: 3390, 39 Fonte dos returns: 1214.
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Profeltura Municipal
de Santa tha
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PREFEITURA

Gllney Sllu Ponn
Secretírto Ite Snúde

PREI-“EITURAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA

EXTRATO DE CONTRATO
ObjeIo: Comum de meissiImuis médicos. com eomprovnção de experiência de ntunçltn, pm atendimenrn de urgencin : emergênciu, de Turma complementªr. em regime de ntendimeulos nmbulntorinis,
médiws, plantões presencinis c/uu snlsruviso procedimentos nmbulltomis e visitas
címrgías
clínicns, pam desempenhmm suas ntividndes' ]III'IIO no Fundo Municipalde Snúde de Campina Grande
Pum amir-nu!: 12 (doze) meses. Pundnmrnuçln Lc.-gnt: Lei n'. 8666/93. nltemta e Chamada Pública
n'. 16.001/1019/FMSIPMCG, rªtificada utnvâ de pmiso de InexigI ilidade de Licitação. Funtlnnnl
pmgnmitlu: 10,302.10101104. Elementº dl dupcsl: 339039. Fonte dos munol: 1214,
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Gllncy Sllvn Ppno
Secntlrlo de Slút'l!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES
PUBLICOS DE CAM PINA GRANDE
E

0

DETERMOADITIVO

DITO: TERMOADITIVON'DI
AOCONTRATODEN'00076/1021 PARTES: STPP/JANE
GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS OBJETO DO ADITIVO: ALTERACAO CONTRATUAL
DE VALOR MANTENDO AS DEMAIS CIÁUSULAS INALTERADAS ORIUNDAS DO PREGÃO
ELFI'RÓNICO 0001 mou. COM FULCRO NO ART 65. INCISO IALÍNEA B 5 I' DA “518666193.
ASSINAM: CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR ”ANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINSASSINATURA: 171131021 CARLOS MARQUES DUNGA IÚNIOR ISuperinIerIdente- S1TP

IN

Prefettura Municipal
de Cacimbas
PREFEITURA MUNICIPAL DI: CACIMBAS
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' zon osormzl
PREGÃO PRESENCIAL N' 017/1011
onu—mvo- Locªção de veículos tipo suv (camioneta tbem) 1020/1021 ou superior. dcinnados us
umidades do GABINETE DO PREFEITOda municipio de Cncimhns/PB Conforme termo de referencin
mexo Idn ediirxl
A reuniao din 05 de Imeim de 1011 ls mmao-nin
INFORMAÇOES: informação no endereço Rua 510105635 - CEP 58698-000— Centro - Cacimbas PB
de Degundns Is sextas-feiras, das 8h ts 12h site da prefeiun-u hrrps. Ilwwucimbasphgov.brie-mail;mimbns q1l©gmniLcam e rir: do TCE_ PB html/www Ice. pb gov. br
Cacimbas- PB 15 a: Dezzmbm de zon.
.
CIIARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES
Pregoeiro oncI-I/PMC
-

MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMIssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N' 03412011
OBJETOREGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESIDADFS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.
0 PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso dns
mibuiçõcs que lhe forum «auferidas ntmvés da Portaria n' 250/2021, de 16/01/2021. : observadns us
disposições da Lei Federal "' 10,520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n' II. 666/93 e Decreto Municipal II' 38 de 2017 Decreto Municipal It' 79, de 2021; Lei Complementnr n' 123/06; Decreto Federal
n' 5 450/05; Decreto Federal n' 10. 024 de 20 de setembrº de 2019.
R
ESOLVEADIUDICAROmsulmdoda licitação.
vn:REGlSI'RO DE PREÇOS PARA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARASUPRÍRAS NEGLSSIDADES DA SECRETARIADE INFRAFSI'RUIURADA PREFEITURA
do
II:
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PDM Ima nos elementos
» RlLDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR
CNPJ:01.091,JIOI000|-ZI
anor R$ 177.000,00
» TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ; 07.807309/0001—03
VttloI R$ 865.000,00
Santa Rita PB, 17 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR
PREGOEIRO OFICIAL
,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA_
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PRI-:GÃo ELETRONICO N' osvrmzl
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 235/1011
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E DISCIPLINADORES
DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA/PB
A Pregoeira Dânia] do Município de Santa Rita, PB, tºma público que está suspensa tmrpomrilmente
0 Pregão Eletrônico, em eplgurc. em nido do deferimento de impugnuçâo rpmunmdn pel: Empmª
Araújo Proáwõa, locuções e EveIIIos LTDA IDSCTIUI no CNPJ n' 04 829. 970/0001-55. A continuidade
do procedimento licitatório sens divulgada através dos meios uu'lizndos Interiorrnutte
Samu Rita. [7 de Duzmbro de 2021.
VALQUIRIA SILVA DE ARAUJO

PREGOEIRA OFICIAL- PMSR

Prefettura Munlclpal
de Riachão do Bacamarte
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTEA
ADJUDICAÇÃO
PREGAO ELETRONICO N' mos/zon
Com base noselmmtos constantes do processo compondente e observadas as disposições da legislação
: '
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARnsMUNuHPALDESAÚDE

OFICIO Nº 1698/2021/GAB/SMS
Santa Rita/PB, 29 de dezembro de 2021.

Ao Senhor

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
Secretaria Municipal de Administração e Gestão

()

Assunto: Encaminhamento de Novo Termo de Referência

Senhor Secretário,

Cumprimentando Vossa Senhoria, venho por meio deste informar que, tendo
em vista o deferimento da impugnação apresentada no Pregão Eletrônico nº. 087/2021,
cujo objeto é o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada na
prestação

de serviço de locação de tendas,

cadeiras,

mesas e disciplinadores,

encaminhamos novo Termo de Referência com as devidas alterações para dar
prosseguimento ao referido processo.

Atenciosamente,

»

LUCIA QÇORREIA C

*

EIRO

Secretário Municipal de Saúde

mmaº».
QQIJQIQÁ

Iô.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB

—

CEP

58300-220

TERMO DE REFERÉNCIA

1. DO OBIETO
Este Termo de Referência foi elaborado em Cumprimento ao disposto na legislação federal, estadual e municipal, e tem

-

&/

por objeto a

contratação

de

especializada

Empresa

para

LOCAÇÃO

DE

TENDAS,

CADEIRAS,

MESAS

E

DISCIPLINADORES, conforme condições, descrições e especificações técnicas contidas neste termo de referência.

ITEM

DESCRIÇÃO

l

/

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

01

TENDA DE 5M x em CI-IAPEU DE BRUXA. NA COR BRANCA

UND

3.600

02

TENDA DE 6M x 6M CI-IAPEU DE BRUXA, NA COR BRANCA

UND

1.800

03

DISCIPLINADORES, SENDO A

UND

18.000

04

CADEIRA PLASTICA SUPORTA PESO ATÉ

UND

36.000

05

MESA PLASTICA PARA 4 CADEIRAS, NA COR BRANCA

UND

9.000

UNIDADÉ—C-OM ?

120

'

METROS"-

KG, COR BRANCA

2. )USTIFICATIVA E OBIETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1

A

locação de tendas, disciplinadores, mesas e cadeiras plásticas acima mencionados, faz-se necessária tendo em

vista suprir as necessidades dos serviços relacionados

Çnpanhas

à

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita, no que diz respeito as

de vacinação no Municipio, na zona urbana/rural,

e ssaltamos a importância da locação deste sei

momento da vacina, evitando aglomeração, pois
estão ocorrendo

a

;; visando assegurar

e

Organizar os munícipes enquanto aguardam

material supracitado

é

instalado do lado de fora das edificações onde

C—

O

vacinação, garantindo assim melhor acomodação

e

segurança dos servidores

e

O

da própria população, além

de maior praticidade, eficácia e rapidez no momento da vacinar

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1.

Os

objetos licitados são considerados belas

:(»

a

,

do acordo com os termos do parágrafo único, art.

lª, da

Lei

10.520,de 2020,

4. DO PRAZO
4.1.

O

prazo de vigência da contratação

na forma do art. 57,5 lª', da

Lei

e de

nº 3665/93,

1

(um) ano, coroados da publicação do mesmo em veículo local prorrogável

5. ENTREGA
5.1.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBIETO.

E

prazo de entrega do material será de no minimo 02 (duas) horas antes do evento

O

de 48 (quarenta e oito) horas, devendo

5.2.

acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência
5.3.

Os

e no

fiscalização do contrato, verificando de

contrato,

e no

contrato, devendo ser substituídos de imediato,

recebimento definitivo do objeto não exclui

O

e

materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes

neste Termo de Referência
5.4.

será solicitado no prazo mínimo

ser entregue no endereço informado em qualquer local do municipio de Santa Rita.

materiais serão recebidos pelo responsável pelo acompanhamento

Os

e

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da

a

incorreta execução do contrato,
5.5.

instalação

A

desinstalação das tendas

e

outa do contratado, devendo estarem instaladas

disciplinadores serão po

&

(duas) horas antes do evento.

2

5.6.

Os itens são locados de acordo como o evento. e ficarão disponiveis

equivalente

uma unidade ou uma diária

a

e

por no minimo

1

hora e no máximo 24 horas,

o

deverão ser entregues nos locais dos eventos em qualquer endereço no

municipio de Santa Rita.

-

&6.

DOCUMENTACAO

6.1.

HABILITAÇÃO ]URÍDICA

6.1.1.

No

caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,

a

cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;
6.1.2.

tratando de microempreendedo:

Em se

Individual

-

CCMEI,

aceitação

cuja

individual

ficará

—

Certiticado da Condição de Microempreendedor

MEI:

condicionada

verificação

à

da

autenticidade

no

sitio

www.pgrtaldºg nprgendgggngovhrç
6.1.3.

No

caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada

-

EIRELI: ato constitutivo,

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
Inscrição no Registro Público de Empresas ii'iercantis onde opera, com averbação no Registro onde'tem sede

6.1.4.

.

matriz, no caso de ser

6.1.5.

o

a

participante sucursal, filial ou agência;

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
No caso de cooperativa: ata de fundação

6.1.6.

estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,

o

devidamente arquivado na ]unta Comercial ou inscrito no Registro
como

o

registro de que trata

o

art

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em

6.1.8.

Os

6.2.1.

das Pessoas jurídicas da respectiva sede, bem

107 da Lei nº 5.764, de 1971;

6.1.7.

6.2.

Civil

ltncionamento no Pais: decreto de autorização;

documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
CNP]

-

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme

o caso;

6.2.2.

Prova de regularidade

fiscal

perante

.;

Fazenda

Nacional,

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
referente

a

todos os créditos tributários federais

aqueles relativos

à

e

mediante apresentação de certidão expedida

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

e à Divida Ativa

da União (DAU) por elas administrados, inclusive

Seguridade Social, nos termes da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita

Federal do Brasile da Procuradora-Gerai da Fazenda Nacional.
6.2.3.

Prova de regularidade com

o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

6.2.4.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
6.2.5.

lº de maio de 1943;

Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos

Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde
6.2.6.

Prova de regularidade junto

a

empresa for sediada;

Fazenda Municipal. através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais,

à

emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde

empresa for sediada;

a

6.2.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá

apresentar toda

a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade Esca], mesmo que esta apresente

alguma restrição, sob pena de inabilitação,
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCElRA.
6.3.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação ;udiciai ou extrajudicial [Lei nº 11.101, de 9.2.2005).
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão;

3.3.2.

Os licitantes deverão

apresentar Balanço Patrimonial

exercicio social, que comprovem

a

e

Demonstração do Resultado do Exercício

boa situação financeira da empresa, vedada

a

DRE

do último

sua substituição por balancetes ou

balanços provisórios, pode-nao ser atualizado por indices oficiais. quando encerrados há mais de
da

-

3

(três) meses da data

apresentação da proposta.
6.3.2.1 0 Balanço Patrimonial

-«

exercício anterior (sendo aceito

iro deverá conter quadro comparativo com

SP do (ritimo exercicio iii
o

formato apresentado no SPED

o

Escrituração Contábil Digital).

ECD -

6.3.2.2 As Notas Explicativas poderão ser apresentadas, quando necessário, para esclarecer situações relevantes
ocorridas até

o

encerramento do último exercício social.

6.3.2.3 0 Balanço Patrimonio;

&

a

Demonstração do Resultad: do Exercicio

—-

DRE

deverão estar registrados ou

autenticados na junta Comercial da sede ou do domic'lio da licitante e estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivaiente, devidamente registrado no Conselho Region-ai de Contabilidade

.

——

CRC.

6.3.2.4 As empresas constituidas no exercicio em curso deverão apresentar cópia do Balanço de Abertura ou cópia
do livro diário contendo o baizuiçt. de abertura,

detidamente registrado ou autenticado na junta Comercial da sede

ou do domicílio da licitante.

6.3.2.5 0 Balanço Patrimonial também poderá ser dispor.. "'lizzado, mediante via impressa, por meio da Escrituração
Contábil Digital

—--

ECD,

desde que

C()IY:,'JFÚVHdEl

à

tra

"sáo

desta à Receita Federal do Brasil, por meio da

apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo sistema Público de Escrituração

"Digital

—

SPED).

6.3.2.6 Comprovação de boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
Liquidez Corrente

(LC) e Solv'encia Geral

(SC—), 31;

:.:ªiorcs a

.É.

(LG),

ruin], obtidos pela aplicação das fórmulas abaixo,

assinado por Contador ou prolissionai equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade
-

CRC:

ÉNDlCE DE LlQL'ilJEZ GERAL [t.-G): iguai ou

LG ::

Ativo Circulante

+

suporto:

a

1,00 (um virgula zero)

Reulizável a Longo Prazo
:siro

Ci!

ÍNDICE DE LiQUlDEZ CORRENTE

Jiants

"

Passivo Não-Circulante

LC,: igual ou

superior

a

1,00 (um virgula zero)

ÍNDICE DE SOLVÉNCIA GERAL (SG): igual ou

superior a 1,00 (um virgula zero)

Ativo Total

Passivo Circulante

+

Passivo Não Circulante

6.3.2.7. Licitante que apresentar resultado menor que 01 (um), em qualquer dos indicadores financeiros
econômicos (indice de liquidez corrente, indice de liquidez geral

e

índice de solvência geral) referidos no item

e
2,

poderá comprovar, por meio de balanço patrimonial do último exercício social, capital mínimo ou patrimônio
líquido mínimo conforme previsto no
6.4.

5 32 Art. 31. da Lei

8666/93.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

6.4.1 Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
e prazos

pertinente

e

compatível em caracteristicas, quantidades

como objeto da licitação Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido [s) por pessoa jurídica de direito
—

público ou privado
6.4.2 para os itens 01 e 02 o licitante deve

apresentar, além do constante no subitem acima, os seguintes documentos:

6.4.2.1 Registro e regularidade da empresa licitante na entidade profissional competente, CREA

de Engenharia

e

Agronomia ou no

CAU

—

Conselho Regional de Arquitetura

6.4.2.2 Comprovação que possui no quadro técnico da Sljlpl'eSZI profissional

e

- Conselho Regional

Urbanismo, conforme o caso.

detentor de

CAT .

Certidão de Acervo

Técnico de serviços de instalação de tendas.
6.4.2.3

A

comprovação do profissional no quadro da empresa pode ser feita através dos seguintes documentos: a] No

caso de ser sócio proprietário da empresa

»

através da apresentação do contrato social ou outro documento legal,

devidamente registrado na ]unta Comercial; b) No caso de empregado da empresa

.

Carteira de Trabalho
licitante;

.:) No

e

Previdência Social

- CTPS

-

comprovando

o

-

através da apresentação da

vínculo empregatício do proõssional na empresa

caso de profissionais que detenham vinculo através de Contrato de Prestação de Serviços

apresentação do instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional

e a

—

através da

empresa ou

através da Certidão do Conselho Competente onde conste o nome do profissional como Responsável Técnico.
6.4.2.4

O

licitante também poderá apresentar declaração

contratação futura do protissional detentor de

Certidão de Acervo Técnico para os serviços de instalação de tendas,

a

declaração deve ter

a

CAT

—

anuência do

prohssional técnico.

7. OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

7.1.

São obrigações da Contratante:

7.1.1.
7.1.2.

ieceber o obieto no prazo

condiçoes estabelecidas no Edital

Verilicar minuciosamente, no prazo fixado,

especificações constantes do edital
7.1.3.

e

Comunicar

a

e da

a

e

seus anexos;

serão:-miado dos bens recebidos provisoriamente com as

proposta, para fins de aceitação

e

recebimento definitivo;

contratada, por escrito, sobre iinperleiçõcs, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fornecido, para que sej' substituido, repai ado ou corrigido;
7.1.4.

Acompanhar

e

especialmente designado;

fiscalizar

o

cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor

Efetuar o pagamento

7.1.5.

estabelecidos no Edital
7.2.

à

contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo

e

forma

seus anexos,-

e

AAdministração não responderá por quaisquer conª-promissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que

vinculados

à

execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência

de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
8.1.

A

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como

exclusivamente seus os riscos
8.1.1.

Efetuar

a

e

da boa

execução do objeto

ta

e,

ainda:

seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes

marca, fabricante, modelo, procedência

8.1.2.

:.

entrega do objeto em perfeitas condições, ;onforme especificações, prazo e local constantes no

Termo de Referêníia
a:

as despesas d

(:

Responsabilzzar-sc pelos vícios

e

prazo de garantia ou validade;

e

danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,

do código de defesa do consumidor (lei nº 8.070, de 1090),

8.1.3.

('

Substituir, re P arar

oa.

'r, às suas

co:

ct L“t?'.l£i:1íi, no ,prazo

Gxadu neste termo de referência. o ob'eto com

avarias ou defeitos;
8.1.4.

Comunicar

&

contratante, no

lii'E'Lil

mzixnno c:: 18 (Quarenta e oito) horas que

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo; previsto, com

8.1.5.

M

“iter,

durante

condições de habilitação

quaíli

data da entrega,

devida comprovação;

cão exigidas na Mutação:

8.1.6.

indicar preposto para repscsenzà-ia

8.1.7.

Emitir em até 05 [cinco) dias apos a:;smatura do contrato

para os itens 01

a

.ontrato. cm cºmpatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

toda- a exe-c

&

.=.

antecede

mano.

;;

«e.-retinas do ccrizrato.
a ART

—

Anotação de Responsabilidade Técnica.

e 02.

9. DA SUBCON'l'R/lTAÇÃO

9.1.

10.

Não será admitida a subco

mutação do objeto ií;.tatoi

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

.OJ.

Nos termos do art. 67 Lei

nº-

nª;

io.

EXECUÇÃO

8.bõú, de 1993, será desrgirado representante para acompanhar

dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorrências relacionadas com
necessário
10.2.

A

à

regua;

"ao

a

execução

&

e

fiscalizara entrega

determinando o que for

de failias ou deleitos observados.

fiscalizaçuo de que trata este itetii não cxclu. nen; reduz

a

responsabilidade da Contratada, inclusive perante

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios,
ocorrência desta, não irizplica em corr esponsaoindad: da Administração ou de seus agentes
com o art. 70 da Lei nº

10.3.

A

e fiscal do

determinando o que

encaminhando os apontamentos
11.

prepostos, de conformidade

8.666,de1993.

Administração designará gestor

execução do contrato,

e

e, na

a

for

contrato. que acompanhará todas as ocorrências relacionadas com a
necessário

à

regularização das falhas ou defeitos observados

e

autoríoade competente para as providências cabíveis.

DO PAGAMENTO

11.1.

O

pagamento será realizado no prazo máximo de até 33 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota

Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para cretiiço err. tranco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.2. Considera-se ocorrido

o

execução do objeto do contrato.

.

'lªimento (.a nota fiscai ou latura no momento em que o orgão contratante atestar

a

11.3.

Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade Esca],

A

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância
que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação linancei ra pendente,

decorrente de penalidade imposta

ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o

prazo para pagamento iniciaiºse-á após

para

a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus

a

Contratante.

11.5. Havendo

efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão

a

do contrato, caso

&

contratada não regularize sua situação jtxnto ao

Será rescindido

11.5.1.

contrato em execução com

()

contratada inadimplente no

&

economicidade, segurança nacional ou outro de ililei€S$€

SICAF.

pt';

SlCAF,

salvo por motivo de

e de alta relevância, devidamente justificado, em

.

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
11.6. Quando do pagamento, será efetuada
11.6.1.

A

não sofrerá

-

&

a

retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Contratada regularmente optante
&

retenção tributária quanto

pagamento ficará condicionado

à

Naconul, nos termos da

imp-les,

impostos

aos.

CClllÍl'Íb-J.Ç(38$

':

efetivo adimplemento da parcela,
EM

:

EM

: Encargos

l

x

N

x VP,

&

abrangidos por aquele regime. No entanto, o

Complementar.

Lei

11.7. Nos casos de eventuais “trusos de pagan-ento, desde que
a taxa

a

Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para

de compensação financeira devida pela Contratante, entre

data do vencimento

e o

sendo:
inoratorios;

: Número de dias entre a data prewstu pai a o pagamento e a do efetivo
VP : Valor da parcela a ser paga.
= Índice de compen
ão financeira : 0,0036438. ua
atipuratic:

pagamento;

“

[

.

a

da seguinte fórmula:

caicoiada nnedr

N

[

Complementar nº 123, de 2006,

apresentação do corªªrovaçíio, por meio de documento oficial, de que faz jus ao

tratamento tributário favorecido previsto na reierizia

tanto, fica convencionado que

Lei

:

[(;/"icoj

]:

(TX)

l—íÍ'AIÚÚLSªrííU
TX

Percentual da taxa anual

=

6%

365

DO REAjUSTE
12.1 Os preços são fixos
12.1.1

&

irreajnzstávcis no prazo de um ano (:..-nado da data limite para

Dentro do prazo de Vigência ou contrato
poderão sofrer reajuste após
para as obrigações iniciadas

;-

apresentação das propostas.

.nediante solicitação da contratada, os preços contratados

interregno de um mo. aplicando-se o indice lPCA/iBGE exclusivamente

o

concluídas após

r:

a

122 Nos reajustes subsequentes ao primeiro,

a

ocorrência da anualidade,

interregno minimo de um ano será contado

o

a

partir dos efeitos

Financeiros do ultimo reajuste.
12.3 No caso de

atraso ou

nâio

:livulgação do indice de teamo-tamento,

importância calculada pela última variação conhecida, liguzduzieo
indice definitivo. Fica

a CONTRATADA

do valor remanescente, sempre que

obrigada

a

:.

o COI-i'l'RATANTE

pagará

à

CONTRATADA a

diferença correspondente tão logo seja divulgado

o

apresenta; nit-mma de cálculo referente ao reajustamento de preços

EMG OCUi'l'EE'.

12.4 Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste Será, oor ,, toriamente, e definitivo,
12.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

utilizado, será adotado, em substituição,

o

que

12.6 Na ausência de preVisão legal quanto ao

Vlt'l ;:

qualquer forma não possa mais ser

ser decerirnnauo pela legixlaçãa então em vigor.

iuane :;unszitntt,.

do preço do valor remanescente, por meio- de tcrinc aditrvo.

.lq

partes elegerâo novo indice oficiai, para reajustamento

12,7

13

O

reajuste será realizado por apostilainento.

DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n'ª 10.520, de 2002, a Contratada que:

assumidas em decorrência da

Inexecutar total ou partiainiente qualquer das obrigações

13.1.1

contratação;
33.1.2

Ensejai' o retardamento na execução do objeto;

13.1.3

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4

Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5

Cometer fraude fiscal;

13.2 Pela inexecução tota ! ou na [gia] do objeto deste contrato,

&

Adiministração pode aplic 'à CONTRATADA as seguintes

sanções:
Advertência, por lundi) leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuizos significativos

13,2,1

para

a

Contratante;
M;

13.2.2

("

:».

inadimplida, ate'
“13.23

o

moratória de 1% (um porcento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
limite de 13 [; ninze) dias;

Multa

compensatória de 5% (cinco por cento) sobre

o

valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto;
Em caso de

inexecução

'ctai,

;J'

;:

muito compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
ão inadimplida;

13.25

Suspensao oe licitar

impedimento de contratar com

e

pela qual a Administração P(.oiiça
impedimento tit

e

>.,

rip-era e

'.tar

órgão, entidade ou unidade administrativa

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

.nrratar toni orgaos

&;

o

e

entidades tia Administração Pública pelo prazo

de até cinco anos;
13.21.61

Sanção de impeuimento de

A

li

contratar prevista neste subitem tamoêm

tii : e

quaisquer das hipóteses previstas como infração

a

Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos .ezeiniinantes da punição ou até que seja promovida

;

u_u-.: :-.-c.j

oe,

aplicável em

ístrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.

f:.Ç..'.'.t

Declaração ee inidoneidade para licitar ou contratar com

autoridade que aplãeoe

é

t.t:it.editi.i sempre que

u

a

reabilitação perante

Contratada ressarcir

a

a

própria

Contratante

pelos prejuizos causados,
13.3 As sanções previstas nos subitens

12.e.i,l_'

com as de muita, descontando-a cof; pagar-reinos
13.4 Tambem licam suieítas às penalidades

134.1

'l'er.itam

., 12.14; e 5.3.2
21

?

poderão seraplicadas

a CONTRATADA

juntamente

screni efetuadas.

a) ar;. 8 i,

lll e l f da Lei n"

.566, de 1993, as empresas ou profissionais que:

sofrido condenação definir.-.a por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de ch.lSt1Illfl"(llÍZ ªos,

13.5

A

'l'eniiam praticado atos ilícitos visando

a

134.3

Demonstrem não possui.

para ;oatramt' com

aplicação de qualquer das pe.

contraditório

e a

subsidiariamente

ampla deles-a
;: Lei n

13,6 As multas devidas

'

a

9.784, tie

ZIdÇcL

prt—«is :;S

L

reu

.e

Cd." e—á

o

a

Administração em virtude de atos

em processo administrative- que assegurará o

;;;-acedinienro previsto na

Lei

nº 8.666, de 1993,

e

199“).

e/ou prejuizos causados

cobrados judicinlmente.

itaim

Contratada, oí;:er.ar.

em favor da Administração Pública, o.i cie-tim:
e

frustrar os objetivos da licitação;

13,4.2

:]

Contratante serão deduzidos dos valores

a

serem pagos, ou recolhidos

os da garantia, ou ainda, quantia tor o caso, serao inscritos na Divida Ativa

13.6.1

Caso a Contratante determine, a multa deverá

ser recolhida no prazo máximo de 10[dez) dias,

a

contar da

data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Administração
Pública poderá
13.8

A

cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código

autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração

caráter educativo da pena, bem como o dano causado

durante

13.9 Se,

tipificada pela

Lei

o

à

Administração, observado

a

gravidade da conduta do infrator, o

o

princípio da proporcionalidade.

processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa

nº 12.846, de

lº de agosto de 2013, como ato lesivo à

cópias do processo administrativo necessárias

à

administração pública nacional ou estrangeira,

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência

decisão sobre

e

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização

14

Civil,

—

a

eventual

instauração de

PAR.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E E'REÇQS REFERENÚAES.
14.1

O

custo estimado da contratação será :ornado público apenas após

encerramento do envio da fase de lances.

o

-

&,

Boom Rib./PE, 29 de dezembro de 2021.

Luª 3-“IL

Dayanne Ch istine Ribeiro Franklin
Diretora de Vigilância em Saúde
534 LLEIÍL lvluancipai de Saúde

à

