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BROCA ZECRYA DE ALTA ROTACAO com PARTE ATIVA EM CARBONETO
DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM Aco INOXIDAVEL, 28MM.
REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002;
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA
INDIVIDUALMENTE

UND 50

88

BROCA: GATES , N9 1, EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE
CROMO NA SUA CONSTITUICAOZ8 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O
CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERACAO DA
BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06
UNIDADES

CXA 6

89

BROCA: GATES , N9 1, EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE
CROMO NA SUA CONSTlTUICAO.32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM]. O
CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, [NDICANDO A NUMERACAO DA
BROCA.PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06
UNIDADES

CXA 12

‘J 0

BROCA: GATES , N9 4 [DIAMETRO 1,10]. EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4197,
TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUICAO. 32 MM (COM UMA HASTE
DE 19MM]. O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A
NUMERACAO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE.
CAIXA COM 06 UNIDADES

CXA 12

‘)1 BROCA: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N9 4084 CONICA
EXTREMIDADE INATIVA 455 SERIE UND 2

92
BROCA: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, N9 2082, CONICA
EXTREMIDADE INATIVA 2Q SERIE UND 2

‘)3
PEDRA MONTADA CILINDRICA DE COR BRANCA PARA uso EM RESINA
ACRiLICA - PECA RETA UND 15

94 PEDRA MONTADA FORMA OGIVAL DE COR BRANCA PARA uso EM RESINA
AcRl'ucA - PECA RETA UND 15

‘)5 PEDRA MONTADA SCHELBLE 1,2,3/1. KIT 10

‘)6
PEDRA MONTADA TRONCO-CONICA DE COR BRANCA PARA USO EM
RESINA ACRTLICA - PECA RETA UND 15

K.) 7 PONTA DE BORRACHA PARA POLIMENTO UND 10

‘J8

PONTA DIAMANTADA ESFERICA N° 1017: * INDICADA PARA OPERACOES
ROTINEIRAS DE DESGASTE EM ESMALTE, DENTINA E PREPARACOES
CAVITARIAS EM GERAL. PERMITEM A CONFECCAO DE BISEL CONCAVO EM
ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES
ANTERIORES COMO POSTERIORESR“ CONFECCIONADA EM ACO E
IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVES DE ELETROLISE; "
EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; * ALTA ROTACAO (PG); *
VALIDADE: 5 ANOS APOS A DATA DE FABRICACAO; * REGISTRO ANVISA:
80676920010.

UND 40

OTE XXXV - EQUIPAMENTOS

CANETA DE ALTA ROTACAO INDICADA PARA REMOCAO C RIES DE $3515
RESTAURACOES E A ODONTOSECCAO COMO AUXILIO NA EXTRACAO DE UND
DENTES. SPRAY QUADRUPLO: PROPORCIONA EXCELENTE
REFRIGERACAO EM TODOS OS QUADRANTES DA BROCA.‘ POSSUI 59G -
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PESO REDUZIDO E EQUILIBRADO ENTRE INSTRUMENTO E MANGUEIRA, 0
QUE IMPEDE A FORCA CONTRARIA EM RELACAO A0 MOVIMENTO DA
TURBINA N0 DENTE.* ROTORES BALANCEADOS UM A UM, DENTRO DE
LIMITES DE QUALIDADE ALTAMENTE RIGIDOS E 100% TEsTADOs. 0
BAIXO NIVEL DE VIBRACAO GARANTE MENOS FADIGA A0 PROFISSIONAL
E MAIOR PRECISAO NO PROCEDIMEN'I‘O.* SILENCIOSA: 62 DECIBEIS. *
ROLAMENTO DE CERAMICA DE ALTA RESISTENCIA, QUE GARANTE 25% A
MAIS DE DURABlLlDADE.* ACOPLAMENTO BORDEN.‘ SISTEMA PRESS-
BUTTON.* ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135'-’c.* RPM = MINIMO DE
200.000 RPM E MAXIMO DE 370.000 RPM.* GARANTIA DE 1 ANO.

MOTOR ELETRICO 35.000 RPM, 35 WATS DE POTENCIA, BIVOLT, TORQUE
MAXIMO. 260GF-CM / 2,55N, CANETA COM QUATRO ROLAMENTOS
BLINDADOS. CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE. CHAVE PARA
ROTACAO INVERSA. PEDAL LIGA/DESLIGA. SUPORTE DE BANCADA PARA
CANETA. CANETA COM SISTEMA DE VEDAMENTO ANTIPOEIRA.
GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.

UND

MOTOR ENDODONTICO E-CONNECT PRO - MOVIMENTO ROTAR|0 E
RECIPROCANTE[ ESQUERDA E DIREITA]; SEM F10, LEvE, PRATICO E
PORTATIL; TORQUE [0,5 A 411) E VELOCIDADE [DE 120 A 050 RPM]
PROGRAMAVEIS; c0MPATivEL COM TODOS os SISTEMAS DE LIMAS;
AUTO-REVERSE, AUTO-STOP: COMPONENTES: 1 CONTRA ANGULO, 1
BASE-I,1CARREGADOR,1 MANUAL; MIN] CONTRA ANGULO PUSH-BUTTON.
BATERIA DE ION-LITIO DE LONGA DURACAO.

UND

PANELA ELIMINADORA DE BOLHAS N93 INDICADA PARA
POLIMERIZACAO DE ACRILICO AUTO-POLIMERIZAVEL COM FUNCAO DE
ELIMINAR BOLHAS DE APARELHOS ORTODONTICOS. ESTRUTURA EM
ALUMINIO.* PINTURA ELE'I'ROSTATICA.* BORRACHA DE VEDACAO
ESPECIAL.‘ MANOMETRO PARA CONTROLE DE PRESSAO INCLINADO
PARA MELHOR V[SUALIZACAO.* VALVULA INIETORA DE AR, PODE SER
USADA COM OU SEM AGUAR‘ NAO VAI A0 FOGO.* ELIMINADORA DE
BOLHAS A PRESSAO 1,5 LITROS." DIMENSOES INTERNAS: DIAMETRO
ISCM, ALTURA 9,5CM.

UND

MAQUINA s0LDA PONTO ORTODONTICA -SOLDAGEM ELETRONICA COM
ANGULAGEM, E ILUMINACAO A LED NAS PONTAS. - PAINEL DIGITAL -
DISPOSITIVO PARA RECOZER FIOS ORTODONTICOSPOTENCIA: 1.000w
[PlCO); VOLTAGEM/TENSAO: 110v/220v; FREQUENCIA: 50/60 HZ;
ESPESSURA MAXIMA PARA SOLDA PONTO: (].2MM; CORRENTE DE
ALIMENTACAO MAXIMA: 15 A: FREQUENc1A CONTINUA: 1 PONTO/
SEGUNDO; PEs0 LIQUIDO: 3,5 KG; PEs0 BRUTO: 4 KG; DIMENSOES:
275MM [COMPRIMENTO), l42MM (ALTURA) E 160MM (LARGURA).

UND

PRENSA HIDRAULICA PARA USO EM LABORATORIO DE PROTESE.
INDICADO PARA PRENSAGEM DE MUFLAS METALICAS OU EM FIBRAS
PARA MICRO ONDAS, ELIMINANDO AS BOLHAS DE AR, PROPORCIONANDO
UMA COPIA FIEL DO MODELO EM GESSO. PRENSAGEM 4 TONELADAS.
SISTEMA HIDRAULICO INFERIOR . NAO NECESSITA FIXACAO NA
BANCADA. CAPACIDADE DE 2 MUFLAS DE MICROONDAS OU
CONVENCIONAL. SERVE TAMBEM PARA MUFLAS PARCIAIS.*DIMENSOES:
200 X 200 X 340MM

UND

MOTOR PARA POLIMENTO DE PROTESES DENTARIAS ALTA
VELOCIDADE 3500 RPM.EA|xA vEL0c1DADE 1725 RPM.FREQUENClA
50/6OHZ.PONTA DE REPOSICAO 3/8 RETA POTENCIA D0 MOTOR 1/1
cv.PEs DE BORRACHA.

UND
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KIT DE SUCTORES PARA BOMBA A VACUO = 2 sucTOREs DE IZIGMM
(SALIVA) E 011MM (SANGUE] - c0M FILTRO. c0M PINTURA
ELETROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA. FILTRO DE RESIDUOS: PRAT|c0,
EFICIENTE E DE FACIL REMO(;A0 PARA LlMPEzA.sucTOREs
REGULADORES DE suc1;A0. EM ALUMINIO ANODIZADO COM PONTEIRAS
cROMADAs REMOVIVEIS E AuT0cLAvAvE|s. DESIGN EXCLUSIVO c0M
CORPO LISO ISENTO DE REGISTROS LATERA|s. SUAS PONTEIRAS
CROMADAS PODEM sER ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE c0M0 RESERVA
DURANTE 0 PROCESSO DE EsTER|L1zA<;A0.cARAcTERisT1cAs TECNICAS
PESO LIQUIDO: 1,380 KG PEs0 BRUTO: 1,870 KG COMPATIVEL COM
BOMBA A vAcu0 DA MARCA SCHUSTER

UND 2

<1
LOCALIZADOR FORAMINAL E-PEX PRO - PRECISO E COMPACTO. CANAIS
SECOS OU UMIDOS, TELA LCD 3,5 POLEGADAS, SELECAO DO LIMITE
APICAL, ALARME SONORO, MULTIFREQUENCIA, BATERIA DE ION LITION
DE LONGA DURACAO.

UND 2

I0

PLASTIFICADORA PARA GODIVA E POLIDORA QUIMICA. PLASTIFICADORA
DE GODIVA: AQuEcE A AGUA ATE 65°C PARA AMOLECIMENTO E
MANIPULACAO DA GODIVA. POLIDORA QUIMICA: AQUECE 0 LIQUIDO
ACRILICO MONOMETRO METIL METACRILATO ATE 75"c PARA
POLIMENTO POR IMERSAO DE APARELHOS 0RT0D0NT|c0s. *
REGULAGEM DE TEMPERATuRA, DE 0° A 190°c. * AQuEc1MENTO
ATRAvEs DE RESISTENCIA BLINDADA. * CARENAGEM INIETADA - NAO
0x|DANTE. * CUBAS EM ALUMINIO [ANTIADERENTE]. * PESO LIQUIDO:
0.720 KG. * PESO BRUTO: 0.070 KG. * VOLTAGEM:110V/220V c0M CHAVE
SELETORA. * POTENCIA: E5 wATTs. * FREQUENCIA: 50/60 HZ. *
DIMENSOES:175MM[DIAME'I‘RO]X 190MM [ALTURA).

UND 1

11
PISTOLA DE AR COMPRIMIDO EM ACO INOX COM FILTRO PARA SECAGEM
DE INSTRUMENTAL CIRURGICO. UND 2

12

LUPA DE BANCADA c0M ILUMINACAO LED 8X ILUMINACAO LED DE ALTA
EFICIENCIA ART1cuLA(;A0 BALANcEADA SUPORTE PARA FIXACAO
LENTE DE VIDRO DE ax DIAMETRO DA LENTE DE 127MM BRACO
EXTENSIVEL ATE 1M ILUMINACAO LED DE ALTA EFICIENCIA
ARTICULACAO BALANCEADA MOLAS EMBUTIDAS TAMPA PR0TET0RA
SUPORTE PARA FIXACAO BIVOLTAUTOMATICO.

UND 2

13

suPORTE DEAVENTAL RXACO PRODUZIDO EM ACO, PINTADO EM EP0x1
c0M DIMENSOES APROPRIADAS PARA c0NsERvAc;A0 DOS AVENTAIS; *
ACOMPANHA PARAFUSO E BUCHA* MEDIDAS: 650MM. x 76,2MM
DIAMETRO - AREA 0TIL.* suPoRTA ATE 3 AVENTAIS.

UND 3

14

FOPOLIMERIZADOR SEM FIO. A BATERIA DE LITIO (SEM F10). PODE SER
UTILIZADO COM ou sEM FIO. LUZ FRIA (AZU L] GERADA POR LED DE ALTA
P0TENc|A (1250 MW/CM2]. SEM AQUECIMENTO DENTAL E DA RESINA.
*TEMPOS DE APL|cAcA0 DISPONIVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. *BIVOLT
AUTOMATICO, PDDEN DO SER UTILIZADO EM TENs0Es DE ALIMENTACAO
ENTRE 100v - 240v~ [50/60HZ]. * DESLIGAMENTO AUTOMATICO A0
FINAL D0 TEMPO SOLICITADO. * CORPO DA cANETA c0NsT1TuiD0 EM
ABS. * RADIOMETRO 1NTERNO AUTOMATICO. MANTEM ESTABILIZADA A
P0TENc1A DE LUZ. * PECA DE MA0 ANATOMICA PARA MELHOR
MANUSEIO. * SILENCIOSO. POIS NAO NECESSITA DE vENTlLA<;A0
FORCADA. * ALT0 TEMPO DE VIDA UTIL D0 LED EMISSOR DE LUZ. *
PONTEIRA EM FIBRA 0T|cA. * PONTEIRAS CONDUTORAS DA Luz COM
GIRO DE 3009. * MODO DE uso: RAMPA:P0'I‘ENClA GRADUAL CRESCENTE
NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, PERMANECENDO LOGO APOs COM SUA
POTENCIA MAXIMA. * GARANTIA: 12 MESES. * c0MPR1MENT0 sEM A
PONTEIRA: 16.5 CM. * ALIMENTACAO: BIVOLT AuT0MAT1c0 90 - 240 v.
FREQUENCIA: 50/00 HZ. * PESO DA PECA DE MAO: 0,100 KG. * PESO
BRUTO: 0,300 KG. * c0MPR1MENT0 DE ONDA: 420 A 480 NM. * EMISSOR
DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE) - Luz AzuL. * BATERIA: 3,7v 1400

UND 4
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MA. * POTENCIA DE LUZ: 1250 MW/CM2. ITENS INCLUSOS : ACOMPANHA
1 FONTE DE ALIMENTACAO + 1 PROTETOR OCULAR + 1 PONTEIRA DE
POLIMERIZACAO PRETA IZI8MM + 1 PONTEIRA DE CLAREAMENTO 1
DENTE E 1 PONTEIRA DE CLAREAMENTO 3 DENTES.

RX DIGITAL PERIAPICAL PARA FIXACCAO NA PAREDE. E INDICADO PARA
EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS.
DISPARADOR A DISTANCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO
DE 05 METROS. SISTEMA DE SEGURANCA QUE IMPEI)E O DISPARO EM
C/ISO DE SUB E SOBRETENSAO. ‘ BRACO ARTICULAVEL COM
MOVIMENTACAO VERTICAL E HORIZONTAL, PROPORCIONA
MOVIMENTOS SUAVEZ E FACILIDADE DE POSICIONAMENTO; * BRACO:
ALCANCE HORIZONTAL DE 1104MM E VERTICAL DE 6202MM. * PAINEL
DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM
CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITEA SELECAO DO TEMPO
DE EXPOSICAO PARA USO EM PELICULA (FILME) E SENSOR DIGITAL. *
TEMPO DE EXPOSICAO RIGIDAMENTE CONTROLADO POR DISPOSITIVO

I5 ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO, O QUE PERMITEAOBTENCAO UND 0 1 1
DE RADIOGRAFIAS COM QUALIDADE CONSTANTE E TEMPOS DE
EXPOSICOES EXATOS."‘ RIGOROSAMENTE CONTROLADA E TESTADA, NAO
PERMITE FUGAS DE RADIACAO.* O APARELHO TAMBEM ESTA EQUIPADO
COM COLIMADOR DE CHUMBO DE 1MM QUE DIRECIONA OS RAIOS PARA
O OBIETIVO RADIOGRAGICO PRINCIPAL; * PRONTO PARA O SISTEMA
DIGITAL. * ARTICULACOES COM MOVIMENTOS DE 3609. * MODELO: FIXO
DE PAREDE. * VOLTAGEM: BIVOLT. ‘ REGISTRO NA ANVISA " 220V. *
MODELO: 70 KV +/- l0%.* TEMPO DE EXPOSICAO: 0.07 A 3 SEG. *
INTENSIDADE DE CORRENTE DO TUBO: B MA; * FOCO: 0.8 X 0.8 MM. *
POTENCIA DE ENTRADA: 1123 VA +/. 20%. “ USADO COM FILME OU
SENSOR DIGITAL. * 2 ANOS DE GARANTIA. INSTALACAO POR CONTA DO
FORNECEDOR.

10 RECORTADOR DE GESSO ‘/2 COM IRRIGACAO AUTOMATICA UND 0 1 1

17 ULTRASSOM + [ATO DE BICARBONATO PROFI NEO UND 0 2 2

LOTE XXXVI — PERMANENTE

in ii 11 ‘" ' 1% '4 1 II;1:. "1": :31_ .,.~ I 1, . " 1 _ 1_ _w11I’§§-1IESTANTES DE ACO, ALTURA: 1,00, LARGURA: 0,92, PROFUNDIDADE: 0,44,I
COM AMARRACAO EM X NO FUNDO E NA LATERAL. COR MARFIM UND 30 15 45

IUSTIFICATIVA DO CRITERIO DE IULGAMENTO E FORMACAO DO LOTE:

justifica-se 0 critério de julgamento da Iicitagao ser 0 MENOR PRECO POR LOTE por ser aquele que melhor
reflete os anseios da licitagao, por ser econémica e logisticamente 0 mais viavel, tendo em vista que os

Produtos agrupados em lotes $50 similares, minimizando a cotagéo de itens ou Iotes de valores
insignificativos, e 0 seu agrupamento perfaz um valor maior a ser cotado, sendo um atrativo aos Iicitantes,
proporcionando uma maior economia de escala, melhora na padronizaqao, logistica e gerenciamento dos
5ervi(;0s, jé que a unidade gestora solicitaré 0 objeto a um mimero menor de fornecedor, bem como maior
agilidade no julgamento do processo. A realizagéo de contratagfies através do critério de julgamento menor
prego por Item, para 0 objeto em tela se torna inviavel por diversos fatores comoz Falta de padronizagao,
necessidades de muitos servidores para gerenciar e fiscalizar os diversos contratos, perca de economia de
escala e inviabilidade técnica,a1ém do n1'1mer0 reduzido de servidores para gerencias os diversos contratos
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possiveis. Destarte, podemos concluir que a definigao do objeto da licitagéo piiblica e as suas especificida es
silo discricionarias, competindo ao agente administrativo avaliar o que o interesse pdblico demanda obter
mediante a contrataqao.

Acreditamos, inclusive, que tal agrupamento [MENOR PRECO POR LOTE) ira resultar em considerével
ampliagao da competitividade, pois os valores se tornarfio mais atraentes aos proponentes, devendo
assim aumentar a probabilidade de que a Administragao venha a celebrar contratos mais vantajosos, tendo
em vista que ela recebera mais propostas, beneficiando a eficiéncia dos contratos administrativos. A
Administragao, com essa decisao justificada, visa aumentar 0 desconto oferecido pelas empresas Iicitantes
devido ao ganho de escala no fornecimento de todas as pegas licitadas, hem como facilitar e otimizar a gestao
do contrato, pois caso os itens sejam divididos entre varios Iicitantes, qualquer atraso por parte de qualquer
u in deles podera comprometer todo 0 planejamento da prestagao de servigos objeto da presente contratagao,
que visa atender o interesse Pdblico.

lmportante salientar ainda que essa Ad ministragao pretende contratar servigos que no seu contexto geral
sao da mesma natureza, tendo a certeza que aglutinando os itens em LOTE UNICO poderé gerar aos
Iicitantes ganhadores uma maior economia de escala que, certamente, seré traduzida em menores pregos em
sua proposta global.

Sohre este tema, podemos citar a obra "Tamas Polémicos sobre Licitapdes e Contratos", varios autores, da
editora Malheiros, na pégina 74,0 seguinte trecho:

)em geral, a economia de escala é instrumento fundamental
para diminuigfio de custos. Quanta maior a quantidade a ser
negociada, menor 0 custo unitdrio, que em decorréncia do
barateamento do custo do produgdo (economia de escala no
indzistria), quer porque hd diminuigfio da margem de Iucro
(economia de escala geralmente encontrada no comércio)

Cori-obora do entendimento supramencionado, em julgado, o Tribunal de Contas da Uniao, quando decidiu
pelo indeferimento de pedido de divisao do objeto licitado en1itens,por considerar que a reuniao do objeto
em um OIIICO item, desde que devidamente justificada pela area demandante ou pelo Pregoeiro, afasta a
possibilidade de restrigéo indevida a competitividade. [Acérdao 1.167/2012 - TC 000.431/2012-5 — TCU —
Plenario - Relator: Iosé Iorge).

Essa mesma Corte se pronunciou através do Acordéo n9 732/2008, no seguinte sentido:

" a questfio da viabilidade do fracionamento deve ser
decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as suas
especificidades, devendo 0 gestor decidir analisando qua! a
solugdo mais adequada no caso concreto".

Dessa forma, verifica-se que o entendimento do Tribunal de Contas tem sido 0 de que a divisao do objeto em
itens distintos deve ser auferida sempre no caso concreto, devendo ser aplicada a opgao mais vantajosa
para a Administragao Pfiblica, desde que nao haja restriqao a competitividade.

Assim, dentro da competéncia discricionaria que é assegurada a Administragao, optou-se por adotar o
critério de julgamento e divisao por lotes, que se reputa mais ajustado as necessidades e eficiéncia
administrativas no presente caso.
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REFERENCIAL DOS PRECOS xi
Os pregos de referéncia foram estimados com base nas cotagées realizadas pelo Setor de Cotagao de Pregos
do CPSMR, anexadas aos autos deste processo.

ORIGEM, MODALIDADE, CRITERIO DE IULGAMENTO:

Devera ser adotada a modalidade licitatoria PREGAO na forma PRESENCIAL, tendo com critério de
julgamento: MENOR PRECO POR LOTE, tudo com fundamento da Lei N9. 10.520/02 c/c Lei N9. 8.666/93 e
Decretos Federais.

DOS PROCEDIMENTOS GERAIS DA SESSAO PUBLICA DO CERTAME

O Pregao sera do tipo presencial, com a abertura da licitaeao em sessao pdblica, dirigida por umo Pregoeiro,
e realizar-se-a no enderego constante do Preambulo deste Edital, seguindo 0 tramite indicado abaixo e
ohedecendo a legislagao em vigor.

CREDENCIAMENTO: Antes do inicio da sesséo os representantes dos interessados em participar do certame
deverao se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro, identificar—se e comprovarem a existéncia
dos necessarios poderes para formulagao de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao
certame, assinando entao lista de presenga.

RECEBIMENTO DE ENVELOPES: A partir do horario estabelecido no preambulo deste Edital tera inicio a
sesséo poblica do Pregao Presencial, na presenga dos representantes dos Iicitantes devidamente
credenciados e demais pessoas que queiram assistir ao ato, onde o Pregoeiro recebera de cada licitante ou
seu representante, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos, as propostas de
p re<;os e a documentagao exigida para a habilitagao dos Iicitantes, fazendo registrar o nome dos Iicitantes que
assim procederam.

Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera aceito pelo
Pregoeiro.

Apos a entrega dos envelopes nao cabera desisténcia por parte de qualquer licitante, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos os envelopes contendo a
"Proposta de Pregos" de todos os Iicitantes, o Pregoeiro ou membro da equipe de apoio fara a verificagao da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital. A seguir, 0 Pregoeiro informara aos
participantes presentes quais Iicitantes apresentaram propostas de pregos para o fornecimento do (s)
objeto(s] da presente licitagao e os respectivos valores ofertados.

CLASSIFICACAO INICIAL: O Pregoeiro fara a ordenagao das propostas de todos os Iicitantes, em ordem
decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de menor prego por lote e aqueles que tenham
apresentado propostas em pregos sucessivos e superiores em até 10% [dez por cento] relativamente a de
menor, para que seus representantes participem dos lances verbais.

Caso nao sejam verificadas no minimo 03 (trés) propostas de pregos nas condieées definidas no subitem
acima, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, até o maximo de 03 (trés), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos nas propostas
escritas iniciais.
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LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais, que deverao ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes, obedecendo as seguintes
disposicéesz

O Pregoeiro convidara individualmente os Iicitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de MENOR PRECO POR LOTE e os demais, em ordem
decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas sera realizado imediatamente sorteio
visando definir a ordem de lance entre os Iicitantes empatados.

so serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido anteriormente
registrado.

O Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais tera a prerrogativa de:

a) Determinar um intervalo minimo entre os lances verbais a serem realizados;

b) Determinar um periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;

Nao sera aceito o lance realizado em desacordo com as determinaciies emanadas do Pregoeiro na forma da
alinea "a" do sub item anterior.

Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar de
apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alinea "b" do subitem supra.

A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara exclusao do licitante
das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima proposta registrada para efeito de
classificacao ao final da etapa competitiva.

Quando nao mais se realizarem lances verbais por qualquer dos Iicitantes sera declarada encerrada a etapa
competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente, exclusivamente pelo critério de menor preco.

O Pregoeiro podera negociar diretamente com 0 proponente para que seja obtida melhor oferta para a
Administracao nas situacfies em que nao se realizem lances verbais, ou realizando—se, depois de declarado o
encerramento da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante classificado for considerado
inabilitado, no exame de oferta subsequente.

Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se realizem lances
verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na propria sessao do Pregao.

Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a classificagao final das
propostas, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado, especialmente quanto a
conformidade entre a proposta/oferta de menor preco e o valor estimado para a contratacao constante da
planilha anexa ao Termo de Referéncia, decidindo motivadamente a respeito.

Tratando-se de preco inexequivel o Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove a exequibilidade
de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificacao.

Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior o Pregoeiro abrira o envelope de habilitacao do licitante
primeiro classificado "sob condigao", considerando 0 disposto neste subitem.

Diante da hipotese tratada no subitem supra 0 Pregoeiro podera, também "sob condicao", negociar
diretamente com 0 classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua proposta
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anteriormente oferecida a fim de conseguir melhor proposta, caso nao comprovada a exequibilidade do
licitante anteriormente classificado.

O lance verbal depois de proferido sera irretratével, nao podendo haver desisténcia dos lances ofertados,
sujeitando—se o licitante desistente as penalidades constantes deste edital.

Os Iicitantes que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serao considerados
desclassificados, nao se admitindo complementagao posterior.

Considerar—se—aos precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

Nao serao adjudicadas propostas com preqos superiores aos valores estimados para a contratacao,
constantes da planilha anexa neste Termo de Referéncia.

Serao considerados compativeis com os de mercado os precos registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pelo Setor de Compras do CPSMR, responsével pela elaboracao e emissao da
referida Planilha, assim também, dirimidas as eventuais duvidas que possam surgir.

HABILITACAO D0 LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada aceitavel, o Pregoeiro
anunciara a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilita<;ao" do[s) licitante(s] que
apresentou(aram) a[s) melhor(es] proposta(s), para confirmacao das suas condicfies habilitatorias,
determinadas no item 7.

Os Iicitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope N9. 02
(Documentos de Habilitacao], ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades no seu conteudo e forma, serao considerados inabilitados, nao se admitindo complementacao
posterior.

Constatado 0 atendimento das exigéncias fixadas no edital, 0 licitante sera declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto da licitacao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intencao de interposigao de recurso por
qualquer dos demais Iicitantes.

Se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias, 0 Pregoeiro examinara a oferta subsequente, permitida
negociacao — subitem supra, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificacao da habilitacao do
licitante, na ordem de classificacao, e assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta que atenda
integralmente ao edital, sendo 0 respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado 0 objeto do
certame.

Quando todos os Iicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administragao
podera fixar aos Iicitantes o prazo de 08 [oito) dias uteis para a apresentacao de nova documentacao ou de
nova proposta escoimadas das causas referidas neste artigo.

O Pregoeiro tera a prerrogativa de decidir se 0 exame dos "documentos de habilitaciio" se dara ao final da
etapa competitiva de cada item ou ao final do julgamento de todos os itens.

RECURSOS: Somente no final da sessao, depois de declarado o(s] licitante(s) vencedor[es) do certame,
qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor recurso, com
rogistro em ata da sintese das suas raz0es, facultand0—lhe juntar memoriais no prazo de 03 [trés) dias
corridos, ficando os demais Iicitantes desde logo intimados para apresentar contra-raz0es em prazo
sucessivo também de 03 (trés) dias corridos (que comecara a correr do término do prazo da recorrente),
sendo—lhes assegurada vista imediata dos autos.
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O recurso sera dirigido a Secretaria Gestora, por intermédio do Pregoeiro, o qual podera reconsiderar sua
decisao no prazo de 05 (cinco) dias dteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé—lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento
do recurso pel0(s) Secretario[s) Gesto1'(es].

N510 serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo Licitante.

Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando néio justificada
a intengao de interpor 0 recurso pelo Licitante.

O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo, conforme disposto no § 29 do art. 109 da Lei
N‘-’. 8.666/93.

A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do Pregao, importara
a preclusao do direito de recurso e a adjudicagao do objeto da licitacao pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.

A peticao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado o Pregoeiro o
exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.

O acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Secretaria Gestora
h omologara e procedera a adjudicacao da(s) proposta(s) vencedora(s], para determiner a contratacao;

A intimacao dos atos decisorios da administragao — Pregoeira (0) ou Secretaria - em sede recursal sera feita
mediante publicacao do ato no DOE ou jornal de grande circulacao regional, conforme disposto na Lei de
Licita(;0es.

Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados no CONSORCIO
PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS-CPSMR.

ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os
Iicitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificagao, a analise da
documentacao exigida para habilitacao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente
assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e facultativamente, pelos Iicitantes ainda presentes
quando do encerramento dos trabalhos.

Ao final da sessao, caso nao haja intencao de interposicao de recurso e o preco final seja igual ou inferior ao
previsto para a execucao do servico, sera feita pelo Pregoeiro a adjudicacao ao licitante declarado vencedor
do certame e encerrada a reuniao, apos o que, o processo, devidamente instruido, sera encaminhado:

a] a Procuradoria Geral do CPSMR, para fins de analise e parecer;

b) e depois a Secretaria competente para hoinologacao.

SUSPENSAO DA SESSAO: O Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessao mediante motivo devidamente
justificado e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta decisao na ata dos trabalhos.

O Pregoeiro podera, para analisar as propostas de precos, os documentos de habilitacfio e outros
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessao para realizar diligéncia a fim de obter
melhores subsidios para as suas decisoes.
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INDICACAO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado vencedor o Licitante que,
tendo atendido a todas as exigéncias deste Edital, apresentar a MENOR PRECO POR LOTE, cujo objeto do
certame a ela sera adjudicado.

Nao serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas no Edital.

Paragrafo Primeiro: Encerrada a etapa de lances na hipotese de participacao de licitante microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), sera observado o disposto nos art. 44 e 45 da Lei complementar
n‘—’ 123 de 2006, regulamentada pelo Decreto n9 6.204 de 2007 e alterada pela Lei Complementar n9 147 de
07 de Agosto de 2014.

Paragrafo Segundo: Nessas condicées, as propostas que se encontrarem na faixa de 5% [cinco por cento)
acima da proposta ou lance de menor prego serao consideradas empatadas com a primeira colocada e o
licitante ME ou EPP melhor classificado tera o direito de encaminhar uma dltima oferta para desempate,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Os PROPONENTES deverao apresentar no Envelope n.92 - "Documentos de Habilitacao", que demonstrem
atendimento as exigéncias que sao indicadas a seguir:

Declaracao expressa, sob as penalidades cabiveis, afirmando a inexisténcia de fatos impeditivos para sua
habilitacao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca de
ocorréncias posteriores, conforme modelo de declaracao constante do Anexo V deste Edital.

Declaragao de que a empresa nao mantém em seus quadros funcionais menores de 18 (dezoito] anos em
trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 [quatorze) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 da Constituicao Federal, Anexo VI deste
Edital.

Apresentar Declaracao de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com CPSMR assinada pelo[s) socio(s) e/ou
proprietario da empresa.

Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a
exigéncia referente a autenticacao de todas as faces do documento fica sem validade.

Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao que legalmente e com regularidade permita a
sua emissao e consulta pela Internet, o Pregoeiro podera verificar a autenticidade deste através de consulta
junto ao respectivo site.

Para a habilitacao juridica, o licitante devera, nos documentos exigidos neste instrumento convocatorio,
demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da Iicitacao, podendo ser através do
CRC - Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo coNsoRc1o PuELico DE sA1'iDE DA MICRORREGIAO
DE RUSSAS.

O Certificado de Registro Cadastral podera ser apresentado por licitante inscrito no Cadastro de
Fornecedores do CPSMR, que substituira os documentos referentes as habilitacoes juridica e fiscal, exceto os
documentos enumerados nos incisos III e IV do Art. 29 da Lei n° 8.666/93, desde que, quando da verificagao
pelo Pregoeiro, seja constatado que a documentagao exigida esteja devidamente regular, dentro do prazo de
validade previsto para este certame e disponivel no arquivo e controles do competente cadastro.
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A] HABILITACAO ]uRiD1cA /
a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro publico de empresa mercantil da junta
Comercial, devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da junta onde
opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz, acompanhado da(s] copiafs) do(s) CPF e
RG do(s) socio(s) da empresa.

a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor, devidamente
registrado no registro publico de empresa mercantil da lunta Comercial, em se tratando de sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por a<;0es, acompanhado de documentos de eleicao de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Iunta
onde opera com averbacao no registro da lunta onde tem sede a matriz, acompanhado da[s) copia[s) do(s)
CPF e RG do(s) socio(s) da empresa..

a.3] INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto cooperativas - no Cartorio
de Registro das Pessoas luridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo, no caso da
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro das Pessoas luridicas
do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde tem sede a matriz.

a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo érgao competente,
q uando a atividade assim 0 exigir.

a.5] REGISTRO NA ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acompanhado dos seguintes documentos:

I) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;

II) Comprovacao da composicao dos orgaos de administracao da cooperativa (diretoria e conselheiros),
consoante art. 47 da lei 5.764/71;

Ill) Ata de fundacao da cooperativa;

IV] Ata da assembleia que aprovou o estatuto social;

V] Regimento interno com a Ata da assembleia que o aprovou;

VI) Regimento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembleia que os aprovou;

VII) Editais das 03 ultimas assembleias gerais extraordinarias.

a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro de Fornecedores
do CPSMR, no seu prazo de validade, de acordo com o disposto no item 7.6.

I) O Certificado exigido acima é obrigatorio somente para o licitante que queira substituir documento
conforme o estabelecido no item 7.6.

B) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
b.1) Apresentar 0 BALANCO PATRIMONIAL e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social [2019 ou
2020), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na lunta Comercial, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos
provisorios, o balanco devera ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario —
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estes termos devidamente registrados na junta Comercial — constando ainda, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacao da proposta, na forma do
artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteracfies posteriores, o mesmo devera estar assinado pelo contador
(registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa; as
assinaturas deverao estar devidamente identificadas, sendo obrigatoria a aposigao da certidao de
regularidade profissional do Contador, e, ou, no caso de empresa optante pelo simples nacional, declarada
em credenciamento, podera apresentar: copia da Declaracao de Informagao Socioeconémicas e Fiscais
(DEFIS) de Pessoa juridica e respectivo recibo de entrega em conformidade com 0 programa gerador de
documento de arrecadacao o Simples Nacional;
b.2] No caso de sociedade por acées, o balanco devera ser acompanhado da publicacao em jornal oficial, em
jornal de grande circulacao e do registro na junta Comercial;

b.3) No caso das demais sociedades empresariais, o balanco devera ser acompanhado dos termos de abertura
e encerramento do Livro Diario — estes termos devidamente registrados na junta Comercial — constando
ainda, no balanco, o numero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado
no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;

b.4) No caso de empresa recém-construida (ha menos de 01 ano), devera ser apresentado o balanco de
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta Comercial, constando no
Balanco o numero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial,
devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou
representante legal da empresa.

b.5) CERTIDAO SIMPLIFICADA, emitida pela junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de
einissao nao anterior a 30 (trinta) dias da data da licitagao.

0.6) CERTIDAO ESPECIFICA [com todas as alteracfies e movimentacfies da empresa), emitida pela junta
Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissao nao anterior a 30 (trinta) dias da data da
licitacao.

b.7) Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperacao judicial ou Extrajudicial expedida pelo
distrihuidor da sede da pessoa juridica, e quando se tratar de Sociedade Simples apresentar Certidao
Negativa dos Distribuidores Civeis, com data nao superior a 30 (trinta) dias de sua emissao, quando nao for
expresso sua validade.

c) REGULARIDADE FISCAL

111) cARTAo NACIONAL DE PEssoA JURIDICA - CNPj;

c.2) PROVA DE INSCRICAO junto a Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isencao;

L23) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da sede ou
filial do licitante, expedidos pelos orgaos abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de validade,
devendo os inesmos apresentarem igualdade de CNPI.

1) CERTIDAO CONjUNTA NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA
UNIAO.

II) CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO ICMS, EXPEDIDA
PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;

III) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS da sede da licitante.

I
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c.4) A prova de situacao regular fiscal perante a Fazenda Nacional [CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO], alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.

c.5) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico [FGTS), da jurisdicao da sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter
igualdade de CNPj com os demais documentos apresentados na comprovacao da regularidade fiscal.

co) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS [CNDT), da jurisdicao da sede ou filial do licitante,
devendo o mesmo ter igualdade de CNPj com os demais documentos apresentados na comprovacao da
regularidade fiscal.

c.7) Os documentos referentes a regularidade fiscal deverao apresentar1@g1 ressalvando-se
aquele que o proprio orgao emissor declara expressamente no referido documento que ele é valido para
todos os estabelecimentos - sede e filiais da licitante.

c.8) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados se
forem acompanhados da versao em portugués firmada por tradutor juramentado.

L29) As certidoes de comprovacao de regularidade, exigidas neste edital, que nao apresentarem
e.\;pI'€SSaITI6nte o seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos 3ll[trinta]_dias antgriores a data
de abertura do certame.

D ) QUALIFICACAO TEcN1cA
d.1) Apresentar Atestado em papel timbrado do orgao [ou empresa) emissor, devendo conter, no minimo, as
seguintes informacéesz
d.1.a) razao Social, CNPj e dados de contato do 0 rgao (ou empresa) emissor;
d.1.b) descrigao do objeto contratado [ver gpecificidade de cada lote], e;
d.1.c) assinatura e nome legivel do responsavel pela gestao do contrato. Esses dados poderao ser utilizados
pela PMMN/CE para comprovacao das informacfies.
11.2) AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO (AFE) emitida pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria do
Ministério da Saude (ANVISA) de acordo com a Lei N9. 6.360/76 em seu artigo 2, com publicacao no DOU g
com o enderegp atual da empresa

E) DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITACAO

E-.1) Apresentar memorial fotografico Sede da empresa (fachada e partes internas) e algum documento
de agua, luz e/ou telefone, que comprove o funcionamento da empresa a participante do certame.
e.I.1) A comprovacao do documento tera que ser emitida com a mesma razao social da empresa, nao serao
aceitos documentos de comprovacao de endereco emitidos em hipotese alguma em nome de pessoa fisica,
mesmos estas sendo socio (s) e ou Proprietario da empresa.

e.2) Cadastro Nacional de Empresas lnidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(iywwportaIdatransparencia.gov.br/ceis);

e.3) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de justica (www.cnLjus.br/improbidade adm/consultar requeridophp)

e.4) Alvaras emitidos pelos orgaos competentes [ALVARA DE FUNCIONAMENTO e SANITARIO]

CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO
Até 02 [dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa fisica ou
juridica podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio deste Pregao.
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CPSR
Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Administragao a pessoa que nao o
fi-/.er dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo licitatorio até o
transito em julgado da decisao a ela pertinente.

Somente serao aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providéncias ou impugnacfaes mediante peticao
confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletrfinica, em tinta nao lavavel, que preencham os
seguintes requisitos:

O enderecamento ao Pregoeiro do CPSMR;

A identificacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao, domicilio, numero do
documento de identificacao, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da CONSORCIO PUBLICO
DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS-CPSMR, dentro do prazo editalicio;

O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos;

O pedido, com suas especificacoes;

A resposta do CPSMR, sera disponibilizada a todas os interessados mediante publicacao do ato no DOE ou
jornal de grande circulacao regional, conforme disposto na Lei de Licitagées e constituira aditamento a estas
lnstrucées.

O aditamento prevalecera sempre em relacao ao que for aditado.

Acolhida a peticao de impugnacao contra 0 ato convocatorio que importe em modificacao dos termos do
edital sera designada nova data para a realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

DILIGENCIAS, REvocAcAo E ANuLAcAo.
Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o Pregoeiro ou a autoridade superior, podera promover
diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informacfies ou permitir sejam sanadas falhas
formais de documentacao que complementein a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.

Os Iicitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé—lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificacao/inabilitacao.

O CPSMR podera revogar a licitacao por THZOBS de interesse publico, no todo ou em parte ou anular esta
licitacao, em qualquer etapa do processo.

DA HOMOLOGACAO E DA ADIUDICACAO

A adjudicacao desta licitagao em favor do licitante, cuja proposta de precos ou lance, se houver, seja
classificado em primeiro lugar, caso nao haja interposicao de recurso, é da competéncia do Pregoeiro, e, caso
haja interposicao de recurso, sera so de responsabilidade da autoridade superior competente do orgao de
origem desta licitagao, que também promovera a homologacao.

\\~,/ I
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CPSMR V

No caso de interposicao de recurso, sendo a adjudicacao da competéncia da autoridade superior, competente
do orgao de origem desta licitacao, decidido 0 recurso, este homologara o julgamento do Pregoeiro e
adjudicara o objeto ao vencedor.

A a11toridade superior competente do orgao de origem desta licitacao se reserva ao direito de nao homologar
ou revogar o presente processo, por razoes de interesse piliblico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado e mediante fundamentacao por escrito.

DO CONTRATO

O CPSMR, assinara contrato com o vencedor desta Iicitacao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias 1'1teis,
contados da data da convocacao expedida por esse orgao, sob pena de decair do direito a contratacao,
podendo ser prorrogada somente uma vez, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pelo Contratante.

Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou nao apresente situacao regular
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior devera extinguir os efeitos da homologacao e da
adjudicacao através do ato de rescisao e retornara os autos do processo o Pregoeiro, sem prejuizo da
aplicacao das sancées cabiveis.

O Pregoeiro retornara as atividades de selegao de melhor proposta e convocara outro licitante, observada a
ordem de qualificacao e classificacao, para verificar a suas condi<;0es de habilitacao, e assim sucessivamente.

O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de
entregar a documentacao exigida neste edital ou apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da
execucao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se
de modo inid0neo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de Iicitar e contratar com CPSMR e sera
descredenciado no cadastro do CPSMR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominacées legais.

DA DURACAO Do CONTRATO

O contrato tera um prazo de vigéncia até 31 de dezembro de 2021, podendo ser aditado nos casos previstos
no art. 57 da Lei Federal n9. 8.666/93 e suas alteracées posteriores.

DO REAIUSTAMENTO DE PRECO

Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extra contratual, podera, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situagao e termo aditivo, ser restabelecida a relacao que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da Administracao para a justa
remuneracao dos produtos, objetivando a inanutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na forma do artigo 65, II, alinea d, da Lei Federal n9. 8.666/93, alterada e consolidada; devendo a
contratada se manifestar e, comprovadamente, demonstrar o desequilibrio econémico-financeiro do
contrato, cabendo ao contratante, justificadainente, aceitar ou nao, aplicando—se a TILP - Taxa de juros de
Longo Prazo ou o11tro indice em vigor, caso essa seja extinta.

DA FISCALIZACAO E DAS ALTERAcoEs CONTRATUAIS
A fiscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, sera designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou servicos, anotando em registro proprio
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C .DPSMR
todas as ocorréncias relacionadas a execucao e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas
ou defeitos observados.

A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeicfies técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia
desta, nao implica corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracfies.

O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios a regularizacao
event11almente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

No interesse da CONTRATANTE, o objeto deste Edital, Termo de Referéncia e anexos podera ser suprimido
ou acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratacao, facultada a
supressao além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, § 19 e 2 9, inciso II
da Lei n9 8666/93.

No interesse da Adininistracao, o valor inicial atualizado da contratacao podera ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, § 19 e 29, da Lei n9
8.666/93.

A Licitante Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic6es licitadas, os acréscimos ou supressbes
que se fizerem necessarias.

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao, exceto as supressées
resultantes de acordo entre as partes.

PRAZO, CONDICOES DA ENTREGA E LOCAL E DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1. Poderao ser firmados contratos, que serao tratados de forma auténoma e se submeterao igualmente a
todas as disposicoes constantes da Lei N9. 8.666/93, inclusive quanto as prorrogacfies, alteracées e rescisoes.

DAS ORDENS DE COMPRAS/SERVICOS: Os produtos licitados/contratados serao entregues mediante
expedicao de ORDENS DE COMPRAS/SERVICOS, por parte da administracao ao licitante vencedor, que
indicarao os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniéncia e oportunidade administrativa,
a necessidade e disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

A Ordem de Compra emitida contera os itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser entregue
ao beneficiario do contrato no seu endereco fisico, ou enviada via fac-simile ao seu numero de telefone, ou
ainda remetida via e-mail ao seu endereco eletrénico, cujos dados constem do cadastro municipal.

O contratado devera entregar os produtos solicitados na Ordem de Compra, oportunidade em que recebera
o atesto declarando o fornecimento. Os produtos/servigos serao entregues nas seguintes condicfiesz

aj Nos locais determinados pela administracao do presente processo licitatorio indicado na Ordem de
Compra,
b) No prazo de no maximo de 05 jcincoj dias corridos apos o recebimento da Ordem de Compra no horario
de 07h as 13h (horario local).
16.2.3. O aceite dos produtos/servicos pelo orgao recebedor nao exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificacées estabelecidas no anexo
deste edital quanto aos produtos entregues.
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Os produtos/servicos devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra, observando
rigorosamente as especificacées contidas no instrumento Convocatorio, no Termo de Referéncia e
ohservacoes constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.

Para os produtos/servicos objetos deste certame, devera ser emitida fatura e nota fiscal em nome do da (s)
unidade (s) gestora (s) do CPSMR.

As informa(;0es necessarias para emissao da fatura e nota fiscal deverao ser requeridas junto a (s) unidade
(s) gestora(s).

No caso de constatacao da inadequacao do produto fornecido as normas e exigéncias especificadas neste
edital, na ordem de compra e na proposta vencedora a administracao os recusara, devendo ser de imediato
ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condi<;6es, sob pena de aplicacao
das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.

Os produtos licitados/contratados deverao ser entregues, observando rigorosamente as especificacées
contidas no Termo de Referéncia, nos anexos desse instrumento e disposit;6es constantes de sua proposta de
pre<;os, bem ainda as normas vigentes. assumindo o contratado a responsabilidade pelo pagamento de todos
os impostos, taxas e quaisquer énus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos
judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do
fornecimento que lhes sejam imputaveis, inclusive com relacao a terceiros, e ainda:

a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregées;
h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao
ou o acompanhamento pelo orgao interessado.

O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentacao da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.

O pagamento somente sera efetuado apos o atesto, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos produtos entregues.

O atesto fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada
com os produtos efetivamente entregues.

Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao
da regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer (“mus para a Contratante.

Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
s.1m;0es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

Nao produziu os resultados acordados;

Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;

Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a manutencao das condi<;6es de
habilitacao da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.
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0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta corrente,
na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislacao
vigente.

Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao tenha sido acordada no contrato.

Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para o
atraso, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios apurados com base na variacao do Indice
Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundacao Get1'1lio Vargas, no periodo
compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-se o critério "pro-rata temporis"
para as atualizacées nos subperiodos inferiores a 30(trinta) dias.

Deverao ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vinculos deste Contrato por esgotamento do
objeto, por final do prazo ou rescisao contratual.

Serao descontados de (forma integral 011 parcelada) sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de
indenizacoes ou de multas eventualmente registradas.

DAS OBRIGACOES DA coNTRATANTE
Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de Compra e ou Servico.

Proporcionar a CONTRATADA todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das obrigacées
decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento do objeto, consoante estabelece a Lei
Federal nfi 8.666/1993 e suas alteracées.

Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorréncia, solicitar
p rovidéncias da CONTRATADA, que atendera ou justificaré de imediato.

Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execucao do objeto contratual.

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condi<;0es estabelecidas neste contrato.

Determinar o horario da realizacao/entrega dos servicos/produtos podendo ser variavel em cada local e
passivel de alteracao, conforme conveniéncia da CONTRATANTE com observancia das leis trabalhistas.

Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

Indicar os locais onde serao entregues/prestados os produtos/servicos.

Exigir 0 cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas nos servicos
prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que comprove o correto e tempestivo pagamento de
todos encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execucao deste Contrato.
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DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condicées e prazos estabelecidos neste
Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfies assumidas, todas as
condicées de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiéncia ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.

Responder por todas as despesas diretas 011 indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a execucao
contratual, inclusive as obrigacées relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos sociais,
transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas
e especificas do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoa] empregado na execucao contratual.

Prestar imediatamente as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante,
salvo quando implicarem em indagacoes de carater técnico, hipotese em que serao respondidas no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.

Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condicées de defeito ou em
desconformidades com as especificacoes constantes no Termo de Referéncia, no prazo fixado pelo Gestor do
Contrato.

Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execucao do objeto contratual cuja
conduta considerada pela fiscalizacao da CONTRATANTE.

Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condigoes de defeito ou em
desconformidades com as especificacfies constantes no Termo de Referéncia, contado da sua notificacao.

Remover, as suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificacfies basicas, e/ou
aquele em que for constatado dano em decorréncia de transporte ou acondicionamento, providenciando a
substitui<;ao do mesmo, no prazo imediato, contados da notificacao que lhe for entregue oficialmente.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n9 8.078, de 1990);

Ohservar, no que couber, o Codigo Civil Brasileiro, normas técnicas, as leis e os regulamentos pertinentes.

O CONTRATADO efetuara o fornecimento do objeto ora licitado, de imediato ou de acordo com as
necessidades do orgao requisitante.

Para o(s] lote(s) de equipamento[s), a mercadoria entregue tera assisténcia técnica e garantia de no minimo
01 (um) ano contados a partir da data da entrega, com os catalogos e caso necessario treinamento para 0
funcionamento do(s) mesmo(s).

DAs sANcoEs E INFRACOES ADMINISTRATIVAS
Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n9 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicataria que, no
decorrer da licitacao:
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Nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
Apresentar documentacao falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
19.1.5. Comportar-se de modo inidfmeo;
Cometer fraude fiscal;
Fixer declaracao falsa;
Ensejar o retardamento da execucao do certame.
A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infra<;0es discriminadas no subitem anterior ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc6es:
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado d0(s] item[s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
b. lmpedimento de Iicitar e de contratar com a Administragao PL'1blica,pelo prazo de até cinco anos;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san<;6es.
As infracées e san1;0es relativas a atos praticados no decorrer da contratacao estao previstas no Termo de
Referéncia.
A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara
o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n9 8.666, de 1993.
A autoridade competente, na aplicacao das sancées, levara em consideracao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.
As multas serao recolhidas em favor da Contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida
Ativa e cobradas judicialmente.
As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

DA FRAUDE E DA coRRuPcAo

As Iicitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitacao,
de contratacao e de execucao do objeto contratual. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes
praticas:
a) “pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 0
objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo de licitacao ou na execucao de contrato;
b) "pratica fraudulenta": a falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacao ou de execucao de contrato;
c) "pratica conl11iada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais Iicitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do orgao Iicitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e nao-competitivos;
d) "pratica coercitiva": causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacao em um processo licitatorio ou afetar a execucao do
contrato.

e) “pratica obstrutiva":
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecées ou fazer declaracfies falsas aos representantes
do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacées de
pratica prevista neste subitem;
(2) atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecao.
Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre uma empresa ou pessoa fisica, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar 0 envolvimento da
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empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas
ou obstrutivas ao participar da licitacao ou da execucao um contrato financiado pelo organismo.
Considerando os propositos dos itens acima, a licitante vencedora como condicao para a contratacao, devera
concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execucao do contrato
e todos os documentos e registros relacionados a licitacao e a execucao do contrato.
A contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sancfies administrativas pertinentes, previstas em lei, se
comprovar 0 envolvimento de representante da empresa ou da pessoa fisica contratada em praticas
corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitacao ou na execucao do contrato
financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas administrativas,
criminals e civeis.

DAS REsc1soEs coNTRATuA1s
A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, se houver uma das ocorréncias prescritas nos
artigos 77 a 81 da Lei n9 8.666/93, de 21/06/93;
A Rescisao de contrato podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da lei 8.666/93, notificando-se a contratada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias,
observado o disposto no art. 109, letra “e”, da mesma lei;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, caso haja conveniéncia para a contratante, reduzida a termo no
Processo Administrativo, desde q11e, cumprido o estabelecimento no § 19 do art. 79 da Lei 8.666/93; c)
judicial, nos termos da legislacao vigente.
A Rescisao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente;
Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, ficando assegurado 0
contraditorio e ampla defesa.
Constituem motivo para rescisao do Contrato:
a) O nao-cumprimento de clausulas contratuais, especificacfies e prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacfies e prazos;
c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a impossibilidade da conclusao dos
servicos ou fornecimento nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado do inicio de servico sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;
e) A paralisacao do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;
f) O desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execucao, assim como as de seus superiores;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do paragrafo primeiro do artigo 67
da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993;
I1) A decretacao da faléncia ou instauracao da insolvéncia civil;
i) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
jg] A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao do
Contrato;
k) Raz0es de interesse p1'1blico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela
maxima autoridade Administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
Administrativo a que se refere 0 Contrato;
I) A supressao, por parte da Administracao, dos materiais, acarretando modificacées do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro do artigo 65 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de
1993 em caso de nao concordancia por parte da empesa;
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m) A suspensao de sua execucao por ordem escrita da Administracao, por prazo superior a 120 [cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem Interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensfies que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacées pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacfies e mobilizacées e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacfies assumidas até que seja normalizada a situacao;
n) A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao do
contrato;
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sancfies penais cabiveis;
p) O reconhecimento dos direitos da Administracao, em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77
desta Lei;
q) A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial da posicao contratual, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, que implique
violacao da Lei de Licita<;0es ou prejudique a regular execucao do contrato.

jerd C istia Nla Bess
I ’ Secretario Executiv
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