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ESTADO A P RAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N.o 003/2015 - SRP
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/02/2015
HORÁRIO: A PARTIR DAS llhOOmin

o Senhor Raff de Melo Porto, Pregoeiro do Mun.cípio de JUAREZ TÁVORA, constituído pela portaria
n." 048/2014 de 05 de Novembro de 2014, faz saber a todos os interessados, de que trata a presente
licitação na modalidade Pregão Presencial por Registro de Preço, do tipo MENOR PREÇO, em sessão
pública, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA/PB, situada na Rua José Mendonça de
Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB, que será regida pela Lei federal na 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal na 8.666, de 21 de
junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n." 123/2006 e suas alterações, Decreto n."
7892/13 e alterações bem como toda legislação correlata e demais exigências Previstas neste edital e
anexos.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório conforme anexo I
(Termo de Referência), que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que
se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada no prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez
Távora/PB, cujo endereço encontra-se no preâmbulo deste edital, iniciando-se no dia 20 de fevereiro de
2015 às llhOOmin (horário local) e será conduzida pelo Pregoeiro, designados nos autos do processo em
epígrafe.

I - DO OBJETO

I - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SAÚDE NA OPERAÇÃO,
INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS
DATASUS detalhado as especificações no anexo I (Termo de Referência) do presente Edital.

II - DA PARTICIPAÇÃO

I - Poderá (ão) participar do certame todos os licitantes enquadrados como ME e EPP que preencherem
todos os requisitos constantes neste ato convocatório nos termos da Lei Complementar n." 147/2014.

2 - Não será aceita a participação de empresas nesta Licitação, quando:
2.1 Reunidas em consórcios, grupos ou associações de empresas, haja vista que o objeto possui baixa
complexidade, cujos valores também não são elevados, conforme Acórdãos TCU na 1.405/2006,
1.453/2009, - Plenário e n? 1.102/2009.
2.2 Cujos dirigentes ou responsáveis técnicos ocupem ou tenham ocupado cargo de direção,
assessoramento superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de
JUAREZ TÁVORA/PB ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados, nos últimos 60 (sessenta)
dias corridos, anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
2.3 Em processo de falência ou concordata.
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2.4 Estejam impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de
suas entidades descentralizadas.
2.5 Estejam declaradas inidôneas por Órgão ou por Entidade da Administração Direta, por Autarquias,
Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretarnente pela União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
2.6 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n" 8.666, de 1993.
2.7 Empresas que não estejam enquadradas como ME e EPP.

III - DO CREDENCIAMENTO

•
I - Para o credenciamento deverão ser apresentados, os seguintes documentos;
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos, e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negoc '"r preço, interpor recursos e desistir de sua interposição
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento,
dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação
que contenha foto.
3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.
4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

IV - DO CADASTRAMENTO

•
I - Não será exigido cadastro para participação do certame.
1.1_O CRC (Certificado de registro Cadastral) p':'ante o Município de JUAREZ TÁ VORA, poderá ser
apresentado pelo licitante, com validade em vigor e compatível com o objeto de aquisição do presente
certame, como substitutivo dos documentos exigidos no item VII, 1.1 e 1.2 "a","b", "c" e "doo deste
edital.

1.1.2 - Na hipótese de apresentação do CADASTRO com documento com validade vencido, o
Iicitante deverá apresentar juntamente com a documentação de habi Iitação, documento (s) vál ido (s)
que comprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microernpresas e empresas de pequeno
porte.

V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILIT AÇÃO.
I - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido
no Anexo VI ao Edital deverá ser apresentada forr los Envelopes nOs I e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORAIPB
CNPJ 08.919.490/0001-36

PREGÃO PRESENCIAL N.o 003/2015
LICITANTE: CNPJ: _

ENVELOPE n" 1 (DOCUMENTOS PROPOSTA)

•
PREFEITURA MUNICIP,\.L DE .JUAREZ TÁVORAIPB

CNPJ 08.lJ19.490/000 1-36
PREGÃO PRESENCIAL - n." 003/2015

LICITANTE: CNPJ: ------
ENVELOPE n° 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
4 - Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de Credenciarnento,
Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que. sejam protocolados na Prefeitura
Municipal de JUAREZ TÁVORA, no local onde funciona a Comissão Permanente de Licitação
(PREGÃO), com toda identificação do licitante e dados pertinente ao procedimento licitatório em
epígrafe.

VI - DA FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS

•
1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente. com suas páginas numeradas sequencialmente. sem rasuras.
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador.
2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do Pregão Presencial:
c) descrição do objeto da presente licitação, com todos os elementos em conformidade com as
especificações do Termo de Referência - Anexo Ideste Edital e conforme modelo constante no anexo V;
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encar-o financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços
propostos deverão estar incluídos, além do lucro. todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Descrição do objeto;
f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.

3 - O pregoeiro poderá solicitar às licitantes que forneçam os esclarecimentos que julgar necessários em
relação à planilha de custos.
4 - Em caso de divergência entre os valores apresentados expressos em numerais c por extenso.
prevalecerão estes. Eventuais correções poderão ocorrer. quando da anál ise das propostas. tendo por base
a quantidade prevista e o preço unitário proposto.
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•

5 - Em caso de não incidência e/ou isenção de impostos, a licitante deverá indicar o documento legal que
determine o beneficio.
6 - O objeto da licitação deverá ser de acordo com 1S condições contidas no Termo de Referência e edital.
7 - Fica vedada qualquer indexação de preços POi índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos
custos.
8 - Não é permitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto da presente
licitação.
9 - Os preços propostos pela licitante vencedora permanecerão irreajustáveis, EXCETO quando
comprovadamente comprometer o equilíbrio econômico-financeiro deste termo contratual.
10 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos,
sejam omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis .
II - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
I -O Envelope "Documentos de Habilitação" dev::á conter os documentos a seguir relacionados os quais
dizem respeito a:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

•

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respecti va sede;
b) No caso de sociedade empresária: ato constituti vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
b. I) Os documentos aci ma deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consol idação
respecti va;
c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indic .ão dos seus administradores;
d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)
emitido em até 90(noventa) dias anterior a data da abertura dos envelopes;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal, Estadual c Municipal da sede da licitante
ou outra prova equivalente, na forma da lei.
d) Certidão de regularidade de débito para com ') Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) Prova de Regularidade através da apresentação de certidão negativa da inexistência de débitos
ínadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho conforme dispõe o art. 3° da Lei 12.440/2012.
f) Alvará de localização e funcionamento

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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1.2.1 - Caso o licitante detentora do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência ou em Processo de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial,
nos termos da Lei no 11.10 1/2005, expedida pelo Distribuidor do Fórum da sede da pessoa jurídica,
expedidas em até 90 (noventa) dias anterior a data da abertura dos envelopes;

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Pelo menos um atestado de capacidade técnica que comprove a empresa já ter contratado com órgão (s)
público (s) ou privado (s) com especificações compatíveis com o objeto licitado em papel timbrado
contendo, endereço, fone/fax, assinado e rubricado e reconhecido firma em cartório por pessoa
competente.

Parágrafo primeiro: entendem-se como pessoa competente, sócios, ordenador de despesa, secretários,
diretores ou Dirigentes.

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando
nos moldes do anexo IV do presente edital.

VIII - DA MICRO EMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO FORTE

1- As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverão após o ato do
credenciamento, apresentar documento oficial que comprove essa condição. (Art. 3"da LC 123/2006)
1.1 - Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta
Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal ou declaração conforme anexo VII do presente edital.
1.1.1 - O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei
Complementar n" 123, de 2006.
1.2 As microernpresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme
determina o artigo 43 da LC 123/2006.
1.3 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
1.4 A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n5 8.666, de 21 de j unho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
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1.5 Nesta licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006.
1.6 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar-se em qualquer das vedações
do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n" 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, nr:ê) deverá apresentar a respectiva declaração.

IX - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

•

1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando
se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão o Pregoeiro à declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo VI ao Edital, em
envelope separado, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente ~. n proposta das demais licitantes.
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas
que conduzirão ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se
como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços,
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção da proposta o critério de julgamento será o menor preço unitário .
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os ai.ores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
9 - Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadarnente a respeito.
10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope n° 2, contendo os documentos
de habilitação de seu autor.

•
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12 - Eventuais falhas, ormssoes ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão Presencial, até a decisão sobre a habilitação,
inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou;
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações (Internet)

b.1 - A verificação será certitícada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
b.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada .

13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habi Iitação previstos neste Edital, a Iicitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente de menor preço observada à ordem de classificação, para celebrar o
contrato, e assim sucessivamente.
15 - No caso de todas as licitantes serem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, o pregoeiro
poderá, a seu exclusivo critério, fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação, escoimada das causas que motivaram a inabilitação.

x - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

1. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 dias
úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, nos termos da minuta constante do Anexo II, que, após
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso entre as partes.
1.1. Deverá ser incluído para formação de cadastro de reserva, na respectiva Ata o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do Iicitante vencedor, na sequência da classificação do
certame. na forma do disposto no artigo II, § lado Decreto 7.892/13 e alterações, respeitando-se, nas
contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata .
1.1.2. O registro a que se refere à condição 1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no
caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas 110S artigos 20 e 21 do Decreto na
7.892/13 e alterações.
1.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado Lima vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante durante o seu transcurso. desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal
de J uarez Távora.
1.3. Caso o licitante não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital, bem assim.
não mantenha as condições de habilitação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a Prefeitura declarará
sem efeito os atos de classificação final, adj udicação e homologação e convocará Iicitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo r'razo e nas mesmas condições do primeiro colocado.
1.3.1. Os autos do processo licitatório serão encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a
convocação, através de aviso no Diário Oficial do Estado, dos demais licitantes classiticados para sessão
de reabertura do certame.
1.3.2. Iniciada a reunião, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o licitante e, em seguida.
procederá conforme o disposto neste edital.
1.3.3. Caso não obtenha sucesso na negociação com o segundo colocado. o Pregoeiro negociará com o
Iicitante subsequente e, assim sucessi vamente, na ordem de classi ficação, até a apuração de proposta com
o preço igual ao do primeiro colocado.
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I :3.4. Se nenhum licitante baixar seu preço para o preço do primeiro colocado, aplicar-se-á o disposto no
art. 4°, inc. XXIII da Lei n" 10.520/2002 e 311.27, §3° do Decreto 5450/2005,
1.3.5. Obtida proposta que atenda às exigências do edital e verificada a habilitação do licitante, o
Pregoeiro negociará com o licitante para que o mesmo reduza seu preço ao valor da proposta do licitante
mais bem classificado, tendo como objetivo a formação do cadastro de reserva. na forma do artigo II, § I°
do Decreto 7.892/13 e alterações.
1.3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregreiro adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor.
1.4. A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura da Ata, bem
como durante o período de sua vigência.
1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no
Diário Oficial do Estado .
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Juarez Távora a firmar as
contratações que deles poderão advir.
1.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços. inclusive o
acréscimo de que trata o § I° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
1.8. Em caso de adesões, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço. observados as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador.
1.8.1. As adesões às atas somente poderão ser efet ..adas com autorização do órgão gerenciador e, no caso,
após a primeira aquisição ou contratação por orgão integrante da ata. Após a autorização do órgão
gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata.
1.8.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam. por órgão ou
entidade solicitante, a cem por cento elos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
1.8.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

XI - DA REVISÃO DOS PREÇOS

1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econôrnico- financeiro. a
ser feita, preferencialmente, através de notas fiscns de aquisição de matérias-primas, lista de preços de
fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
3. Para a concessão desta revisão. a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal ele Juarez Távora a
variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado. anexando os documentos
comprobatórios da majoração.
4. Durante o período, a empresa deverá efetuar os serviços pelo preço registrado. mesmo que a revisão
seja posteriormente julgada procedente.
5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente. tornar-se superior ao preço
praticado no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado.
6. A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não pud- cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo
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do compromisso assumido, sem aplicação da ri .nalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.
8. Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
9. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder ú revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata de
Registro de Preços quando:
11. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso.
13. A pedido do fornecedor.

XII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

I. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
1.3. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Prefeitura, sem
j usti ficati va aceitável;
1.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
1.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou no artigo 7°
da Lei n° 10.520/02;
1.6. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente. decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
j usti ficados:
1.7. Por razão de interesse público; ou
1.8. A pedido do fornecedor.
1.9. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento ocorrerá mediante
determinação da Prefeitura Munici pai de J uarez Távora.• XIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
I - No final da sessão, a licitante, que quiser recorrer, deverá manifestar, imediata e rnotivadarnente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas, para apresentar contra-razões em igual número de dias que, começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do
processo à autoridade competente para a hornolog ção.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adj udicará o objeto do certame à Iicitante vencedora e homologará o procedimento.
S - O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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XIV - DOS PRAZOS, DOS SERVIÇOS

1 - O CONTRATADO cumprirá com suas obrigações contratuais, junto a Secretaria Municipal de Saúde,
devendo, no desempenho das funções indicadas, atuar com zelo, presteza e probidade.

XV - DA FORMA DE PAGAMENTO

•
1 - O pagamento será efetuado mensalmente em at-' 30 dias. contados da apresentação da nota fiscal/fatura
no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ fÁ VORA/PB.
2- O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante .
3- O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para n pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = IxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1= (Tx/I 00)
365• Tx = utilizar IPCA (IBGE)

N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

XVI - DA CONTRATAÇÃO

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do termo de contrato;
cuja respectiva minuta constitui, anexo do presente ato convocatório.
1.1 - Se. por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a
Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação
por meio eletrônico hábi I de informações, certi ficando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
1.2 - Se não for possível atual izá-Ias por meio eletrônico hábi I de informações, a Adj udicatária será
notificada para, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o
subitern 1.1 deste item XVI, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade
em vigência. sob pena de a contratação não se realizar.
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2 - A adjudicatária deverá no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados da data da convocação,
comparecer a sede da Comissão Permanente de Licitação do Município de JUAREZ TÁVORA/PB, para
assinar o termo de contrato.
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro uo prazo de validade ele sua proposta, não apresentar a
situação regular de que trata o subitern 1.1 deste item XVI, ou se recusar a assinar o contrato, serão
convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas
à celebração da contratação.
3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação
do aviso.
3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba .

• XVII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

•

I - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total
ou parcial do objeto do presente Edital:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando
considerados faltas leves, e a determinação da adcrao elas necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.l ) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento
do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços não
realizados.
b.2) ele 5% (cinco por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, constantes do instrumento contratual. ou, ainda, fora das especificações contratadas;
b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da
comunicação da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar c .'.n a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi litação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade.
2 - O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam
suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.
3 - As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo ele 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para
Iicitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.
4 _ As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, ajuízo da Administração.
a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em palie, quando o
atraso nos serviços for devidamente justificado pe': Fornecedor e aceito pela Contratante, que tixará novo
prazo, este improrrogável, para a completa execuçao das obrigações assumi elas.
5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal n". 8.666/93 poderá
impl icar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a apl icação das penal idades cabíveis,
observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de
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eventos configuradores de força maior ou caso fortuito. como tais caracterizados em lei ci vi I.
7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em caso
de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente
ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os
encargos correspondentes.
8 _ Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei n° 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar vS objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

XVIII - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

•

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão Presencial serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes r' esentes.
2.1 - Às recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
3- Todos os documentos de habi Iitação; cujos envelopes forem abertos na sessão; e as propostas; serão
rubricados pelo Pregoeiro; e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado no diário oficial do Estado e do Município.
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação. serão publicados no DOE.
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁ VORA/PB, após a
celebração do contrato.
7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data lixada para recebimento das propostas. qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia
útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
7.2 - Acolhida à petição contra este Edital, será dr :Ignada nova data para a realização do certame.
7.3 - As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento vigente do
Município de JUAREZ TÁVORA: 02.14 - Secretaria de Saúde - 10 12220 10.20 15 - Manutenção das
atividades da Secretaria Municipal de Saúde - '103011006.2016 - Desenvolver as atividades do PAB fixo
_ 103011006.2017 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do prog. Saúde da família -
103012006.2021 - Manutenção das atividades do Programa de alta e média complexidade-Mé.C - 2041 -
Manutenção e desenvolvimento do programa NASF - 339039.00004 - Outros serviços de terceiros pessoa
jurídica.
7.4 - O edital estará disponível para os interessados no setor de licitação, no endereço constante no
preâmbulo deste termo, no horário de expediente normal de 08 :OOhs. As 12 :OOhs.
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7.5 - Esta licitação poderá ser anulada ou revogada, aumentada ou reduzida nos limites estabelecidos por
lei, sem que tenham as adjudicatárias direito a qualquer indenização, sempre quando os atos forem mais
convenientes para a Administração, desde que bem justificado.
8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
9 - Os licitantes assumem todos os custos c:' preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo Iicitatório.
10 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampl iação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração. o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.
11 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
12 - Integram o presente Edital:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo 11- Minuta da Ata de Registro de Preço;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV - Modelo de declarações;
Anexo V - Modelo de proposta de preços;
Anexo VI - Modelo de declaração de pleno atendimento dos requisitos de Habilitação;
Anexo VII - Modelo declaração ME e EPP

13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da li ita ão, não res,.)' ,Oa esfera administrativa, será
competente o Fórum da Comarca de Alagoa Grande PB /i ) I

/ I
! !

/ /Y,04 de Fevz.2615

1\ elo orto·· '
•
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ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO W 003/2015.

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÜES

1. OBJETO

1.1. Registro de Preço para Contratação de serviços técnicos especial izados de apoio administrativo na
área de saúde na operação, instalação, alimentação, manutenção e transmissão dos sistemas Datasus,
conforme especi ficações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃODOSSERViÇOS PERíODO VALOR. VALOR
(MESES) MENSAL TOTAL

1. INSTALAÇÃO DOS SISTEMASDATASUS;

1.1 - SCNES, SIA, FPO_ Magnético: E-SUS (PEC), E-SUS(CDS)
SIAB, BPA, VERSIA, CARTAOSUS, SISPNCD, SIM. SINASC, SINAN-
NET. SIGTAP, SISRCA, TRANSMISSOR_DATASUS,TABWIN, SISPNI,
SISAB,HORUS.

2. CONFIGURAÇÃOSISTEMASDATASUS
2.1 _ Disponibilizar os sistemas em computadores na Sede da
SecretariaMunicipalde Saúde e UnidadesBásicasde Saúde para uso na

I

consulta elou coletas de informações pertinentes ao .' ubito do Sistema
Único de Saúde Municipal e em determinados casos Regional elou
Estadual.

3. MANUTENÇÃOSISTEMASDATASUS

I01 3.1_ Gerar cópias de segurança (backup) dos sistemas existentes em 12
CD's, pen-drives,HD's externos, atualizaçãodas versões dos sistemas
bemcomo dos bancosde dadosmensalmente

4. ALIMENTAÇÃO SISTEMASDATASUS
- Sistema on-line SISMOS _ monitorar as obras de engenharia e infra-
estrutura de construção, ampliação, reformas de UBS, academias da

I
saúde,construçãode CAPSetc: gerenciar todasas fases das obras:

-Sistema SCNES _ inclusão, exclusão, transferência de todos os
profissionaisde saúde do âmbito municipal, inclusãode novos serviçosde
saúde municipal, de novas equipes de profissionais, habilitações, leitos,
equipamentos,cadastro de novosestabelecimentosde saúde, cadastrode
academiade saúde, cadastrode novas instalaçõesfísicasdentro das UBS,
cadastro de novos serviços especializados e de apoio. Sistema este

,

responsável pelo maior montante do PAB variável que são (recurso do
ACS, das Equipesde Saúdeda Família,do NASFetc);

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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- BPA - Boletim de Produção Ambulatorial sistema de registro de toda
produção ambulatorial realizada dentro do ãmbito municipal por todo e
qualquerprofissionalda Saúde;

- TABWIN - programagerador dos relatórioscomos resultadosdos dados
coletados.norteandoa Gestãona tomadade decisões;

5. PROCESSAMENTOSISTEMASDATASUS

- SIA - Sistema de Informação Ambulatorial resporr ',vel por captar os
dados consolidados no sistema BPA, verificando a inconsistência dos
dadosalimentados;
- VERSIA - Sistema verificador dos dados coletados e alimentados no
BPA,e enviadosao SIA, responsávelpela ultimacorreçãodas informações
municipaisque serão transmitidasvia Ministérioda Saúde.

6. TRANSMISSÃOSISTEMASDATASUS;

- Transmissãoda Base de Dados conforme disponibilizaçãode aplicativo
transmissor pelo DATASUS homologadopela Portaria MS n° 49 conjunta
SAS/SEde 04/07/2009dos Sistemas:

• SCNES - Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
Saúde - transmissão conforme exigência da Portaria MS n° 99 de
14/02/2006 e Portaria MS N° 3.462, de 11/11/2010 com geração de
protocolode exportação;

• SIA - Sistema de Informação Ambulatorial - transmissão conforme
exigênciada PortariaMS nO99 de 14/02/2006e PortariaMS N° 3.462,de
11/11/2010 com geraçãode protocolode exportação; I

• SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica, transmissão
conformeexigênciada PortariaMS n° 78 de 23/02/2010e PortariaMS N°
3.462.de 11/11/2010 com geraçãode protocolode exportação;

• E·SUS - Sistema integrado do SUS para transmissão da situação
saúdedo município.

7. CONSULTORIAEM PROJETOSE SISTEMASDAi",SUS; !
· Realização de planejamento junto a gestão municipal das ações de
saúdea serem realizadasdentro do município;
• Planejamentoe recomendaçãode quais serviços de saúde o munícipio
deve realizar adesão e como deverá ser disseminado o uso do mesmo
dentroda esferada saúdemunicipal;
• Planejar, avaliar, recomendar diante dos resultados constantes nos
relatórioscoletados nos sistemas de informaçãode quais ações de saúde
priorizar; !
- Utilizaçãodos recursosdos blocosde financiamentodo SUS;
- Desenvolvimento por meio de cálculos das metas pactuada junto ao
SistemaSISPACTO;
- Desenvolvimentodas metasdo ProgramaPMAQ;
- Acompanhamentodos registros do Programa Bolsa Família na Saúde
tanto do SISVAN Municipal informado mensalmente quanto do SISVAN
Federalinformadosemestralmente.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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S. CAPACITAÇÃO DOSPROFISSIONAISDESAÚDE;
- Capacitaçôesdos profissionaisdo SUS de nivel de Atenção Básicae de .
Média Complexidade no preenchimento das fichas de registros de
informação, no uso dos códigos dos procedimentos realizados, na
captação, consolidação e informação dos dados coletados nos trabalhos
diáriosdentro dos estabelecimentosde Saúde.

9. CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS,
DIGITADORESDA SECRETARIAMUNICIPALDA SAÚDE;

- Capacitaros profissionaisda área administrativasejameles técnicose/ou
digitadores para fazerem uso correto das funcionalidadesdos sistemasde
informação em saúde existentes no âmbito munici;,al sejam esses
sistemaslocais e/ou on-line;
- Apoio técnico na marcação de consultas e exames via Central de
Regulação

10. ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS
INSTRUMENTOSDEGESTÃO.

- Elaboração do Plano Municipal de Saúde de acordo com a Lei nO
8.080/90;
- Elaboraçãodo RelatórioQuadrimestral- RAG;
- Elaboraçãodo SARGSUS;
- Elaboraçãodo ProgramaAnual de Saúde- PAS;
- Elaboraçãodo Sistemade Pactuação- SISPACTO;
- Elaboraçãoda PPI (ProgramaçãoPactuadaIntegrada);
- Elaboraçãode Quadro de Metas daAtenção Primária~"jnicipal;
- Elaboraçãoda ConferênciaMunicipalde Saúde;

1.2 Local dos serviços: Os serviços deverão ser realizados na Secretaria Municipal de Saude ou local
designado por ela .
1.3 Da estimativa: Estima-se para contratação dos serviços junto a Prefeitura Municipal de Juarez
Távora, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço, o equivalente a 100% (cem por cento) constante
deste termo.
1.4 Adjudicação do Objeto: Valor mensal dos serviços
1.5 Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro
de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que
autorizado pela Prefeitura Municipal de Juarez Távora e aceito pelo fornecedor, até o limite de 5 (cinco)
vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.
1.6 Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá vai idade de 12 (doze) meses,
a contar de sua publicação no Diário Oficial.

2. JUSTIFI CATIVA

2.1 Tendo em vista a informatização dos Sistemas Datasus, faz-se necessário a Contratação de serviços
técnicos especializados para alimentação, processamento, configuração, manutenção e transmissão dos
sistemas de informação (sia, scnes, bpa, fpo, versia, siab e e-sus) via ministério da saúde.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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3. DOS SERVIÇOS

3.1 O CONTRATADO cumprirá com suas obrigações contratuais, junto a Secretaria Municipal de Saúde,
devendo, no desempenho das funções indicadas, atuar com zelo, presteza e probidade

4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1. Pelo menos um atestado de capacidade técni: I que comprove a empresa já ter contratado com órgão
(s) público (s) ou privado (s) com especificações compatíveis com o objeto licitado em papel timbrado
contendo, endereço, fone/fax, assinado e rubricado e reconhecido firma em cartório por pessoa
competente .

Parágrafo primeiro: entendem-se como pessoa competente, sócios, ordenador de despesa, secretários,
di retores ou Dirigentes.

5 - DA PROPOSTA DE PREÇO
5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em Iíngua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador. ,
5.2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do Pregão Presencial;
c) descrição do objeto da presente licitação, com todos os elementos em conformidade com as
especificações neste Termo de Referência;
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão intlacionária. Nos preços
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Descrição do objeto;
f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
5.3 - O pregoeiro poderá solicitar às licitantes que forneçam os esclarecimentos que julgar necessários em
relação à planilha de custos.
5.4 - Em caso de divergência entre os valores apresentados expressos em numerais e por extenso,
prevalecerão estes. Eventuais correções poderão ocorrer, quando da anál ise das propostas, tendo por base
a quantidade prevista e o preço unitário proposto.
5.5 - Em caso de não incidência e/ou isenção de impostos, a licitante deverá indicar o documento legal que
determine o beneficio.
5.6 - O objeto da licitação deverá ser de acordo com as condições contidas neste Termo de Referência.
5.7 - Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos
custos.
5.8 - Não é permitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto da presente
licitação.
5.9 - Os preços propostos pela licitante vencedora permanecerão irreajustáveis, EXCETO quando
comprovadarnente comprometer o equilíbrio económico-financeiro deste termo contratual.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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5.10 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus
anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
5.U A apresentação da proposta implica ple a aceitação. por parte do licitante, das condições
estabelecidas no Edital e anexos

6. DO TREINAMENTO

•
6.1. O treinamento de utilização do sistema aos usuários deverá obedecer aos seguintes critérios:
a) A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados, sendo
estes, todos os que utilizarão o sistema.
b) A CONTRATANTE indicará um usuário ao qual o treinamento será realizado com características de
possibilidade de suporte aos demais usuários posteriormente.
c) Definida a equipe de treinamento, a CONTRATADA realizará o treinamento, em uma única etapa, e
constará de apresentação geral do sistema e acompanhamento de toda a documentação em nível de
usuário.
d) O treinamento prático deverá possibilitar todas ,IS operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta
referente a cada tela, bem como a emissão de relatórios e suas respectivas análises.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

•

7.1 O Contratado, obriga-se a:
7.1.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações no Termo de Referência. anexos e proposta.
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
7.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
7.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação:
7.1.4. Não transferir a terceiros, por qualquer fOI"!' 1. nem mesmo parcialmente. as obrigações assumidas.
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo
de Referência ou na minuta de contrato;
7.1.5. Não permitir a util ização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato.
7.1.7 Permitir e facilitar a fiscalização do Contratado devendo prestar os informes e esclarecimentos
sol icitados;
7.1.8 Permitir que os prepostos da Prefeitura Municipal inspecionem o andamento dos serviços;
7.1.9 Instalar, implantar e converter o sistema objeto deste termo. e treinar a CONTRATANTE na
utilização dos mesmos, imediatamente após a solicitação ou recebimento da ordem de serviço.
7.1.10 Prestar suporte na operacionalização do sistema, via telefone, e-mail, acesso remoto à distância e
presencialmente, sempre que necessário;
7.1.11 Manter informado o usuário indicado pela CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os
trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias;
7.1.l2 Prestar as manutenções e atualizações que se fizerem necessárias no sistema

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 -- Centro Juarez Távora -PU
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36



Prefeitura Munic. de Ju~rez Távor,
FI ~((rs. _
'\t' .''''.~ '.: ~·t.V _.....~_

19

7.1.13 Tratar como confidenciais informações e dados contidos no sistema da CONTRATANTE,
guardando total sigilo perante terceiros;

8.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

•
8.1. A Contratante obriga-se a:
8.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
8.1.3 Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA aos setores de trabalho, registros, documentação e
demais informações necessárias ao bom desempen-o das funções;
8.1.4 Designar um usuário categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e desempenhar
as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as partes, e podendo intervir
durante a sua execução para fins de ajustes;
8.1.5 Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do sistema, incluindo:
I - assegurar a configuração adequada da máquina que conterá a instalação dos sistemas;
II - manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha
da máquina;
III - dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE
quando da visita técnica dos mesmos.
8.1.6. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais.

•
9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
9.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularizaçf das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATI
10.1. A disciplina das sanções administrativas apl cá eis no curs~citação e da contratação é aquela
prevista no Edital e legislações correlatas. I fi) )/ r:
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Pregoeiro Oficial

ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICJ?AL DE JUAREZ TÁVORA
ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial n" 003/2015

•
No dia de de 20_, a Prefeitura Municipal de Juarez Távora, situada Na Rua José Mendonça
de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB - CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36,
representado pelo , nos termos da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002,
alterações, subsidiariamente a Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, do Decreto n" 7.892, de
23 de janeiro de 2013, alterações e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão presencial n° 003/2015, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor
Beneficiário , localizado , inscrito no CNPJ sob o n°
__________ , representado pelo conforme quadro abaixo:

Item Descrição dos Serviços
Período (Meses) Valor mensal Valor Anual

(B) (A) (C) = (A)x(B)
1

TOTAL ANUAL (R$)

•
Adjudicação do Objeto: Valor unitário mensal
Da estimativa: Estima-se para contratação dos serviços junto a Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço, o equivalente a 100% (cem por cento) constante deste
termo.
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro de
preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que
autorizado pela Prefeitura Municipal de Juarez Távora e aceito pelo fornecedor, até o limite de 5 (cinco)
vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.
Da validade de ata de registro de preço: A ata ue registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a
contar de sua publicação no Diário Oficial.

1. DO PRAZO E DOTAÇÃO

1.1 O prazo do início do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades da Prefeitura,
e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, considerado a partir da emissão da ordem
de serviços. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento
vigente Recursos Próprios do Município.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
CEP - 58387-000 CNP J - 08.919.490/0001-36

2. DO PAGAMENTO

2.1 O pagamento será efetuado mensalmente . 111 até 30 dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁ VORA/PB.
2.2 O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.
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2.3 O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
2.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = IxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1= (Txll 00)
365

Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N =Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP =Valor da Parcela em atraso

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

3.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 dias
úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso entre as partes.
3.1.1. Deverá ser incluído para formação de cadastro de reserva, na respectiva Ata o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do
certame, na forma do disposto no artigo I I, § IOdo Decreto 7.892/13, respeitando-se, nas contratações, a
ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata.
3.1.2. O registro a que se refere à condição 3.1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no
caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/13.
3.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante durant~ o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal
de JUAREZ TA VORA/PB.
3.3. Caso o licitante não assine a Ata de Regis.ro de Preços no prazo estabelecido, bem assim, não
mantenha as condições de habilitação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a Prefeitura declarará sem
efeito os atos de classificação final, adjudicação e homologação e convocará licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo e nas mesmas condições do primeiro colocado.
3.3.1. Os autos do processo licitatório serão encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a
convocação, através de aviso no Diário Oficial do Estado, dos demais licitantes classificados para sessão
de reabertura do certame.
3.3.2. Iniciada a reunião, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o licitante e, em seguida,
procederá conforme o disposto no edital.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 -- Centro Juarez Távora --PS
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3.3.3. Caso não obtenha sucesso na negociação com o segundo colocado, o Pregoeiro negociará com o
licitante subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de proposta com
o preço igual ao do primeiro colocado.
3.3.4. Se nenhum licitante baixar seu preço para o preço do primeiro colocado, aplicar-se-á o disposto no
art. 4°, inc. XXIII da Lei n" 10.520/2002 e art. 27, §3° do Decreto 5450/2005.
3.3.5. Obtida proposta que atenda às exigências do edital e verificada a habilitação do licitante, o
Pregoeiro negociará com o licitante para que o lY,,,SmO reduza seu preço ao valor da proposta do licitante
mais bem classificado, tendo como objetivo a formação do cadastro de reserva, na forma do artigo 11, §1o
do Decreto 7.892/13 e alterações.
3.3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor.
3.4. A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura da Ata, bem
como durante o período de sua vigência.
3.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no
Diário Oficial do Estado.
3.6. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA a firmar
as contratações que deles poderão advir.
3.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § IOdo artigo 65 da Lei n? 8.666/93.
3.8. Em caso de adesões, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço, observados as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitaçã: ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador.
3.8.1. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas C0111 autorização do órgão gerenciador e, no caso,
após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão
gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata.
3.8.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou
entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
3.8.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

4. DA REVISÃO DOS PREÇOS

4.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreaj ustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
4.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio económico
financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de
preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
4.3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de JUAREZ
TÁVORA a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os
documentos comprobatórios da majoração.
4.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá executar o contrato pelo preço registrado,
mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.
4.5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adeq uação ao praticado pelo mercado.
4.6. A ordem de classificação das licitantes que recitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
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4.7. Quando o preço de mercado tornar-se sup ior aos preços registrados e o prestador de serviços,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá
liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da realização dos serviços.
4.8. Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura poderá, ainda, convocar os demais fornecedores
para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.10. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata de
Registro de Preços quando:
4.11. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso.
4.13. A pedido do fornecedor.

S. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

•

5. I. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
5.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.1.2. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Prefeitura, sem
justi ficati va aceitável;
5.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
5.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos 111ou IV do caput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou no artigo 7°
da Lei n° 10.520/02;
5.2. Poderá ainda ser cancelado o registro de pr ,os na ocorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
j ustificados:
5.2.1. Por razão de interesse público; ou
5.2.2. A pedido do fornecedor.
5.3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa. o cancelamento ocorrerá mediante
determinação da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA/PB.

6. DOS SERVIÇOS E DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO.------~---------------------------

6.1 O CONTRATADO cumprirá com suas obrigações contratuais, junto a Secretaria Municipal de Saúde,
devendo, no desempenho das funções indicadas, atuar com zelo, presteza e probidade

7 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INAD' ",1PLEMENTO

7.1 - A Contratada ticará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total
ou parcial do objeto:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando
considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.l) de 0.3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -P8
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do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços não
realizados.
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos serviços não realizados. a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações. no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, constantes do instrumento contratual, ou, ainda, fora das especificações contratadas;
b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da
comunicação da Contratante (via internet, fax, concio etc.), até cessar a inadimplência,
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Públ ica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi litação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade.
7.2 - O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam
suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.
7.3 - As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para
licitar e contratar, cujo prazo de defesa será de I O (dez) dias úteis,
7.4 - As penalidades só poderão ser relevadas nas 'iipóteses de caso fortuito ou força maior. devidamente
justificado e comprovado, ajuízo da Administraçao.
a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades. no todo ou em palie, quando o
atraso nos serviços for devidamente justificado pelo licitante e aceito pela Contratante, que fixará novo
prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
7.5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal n", 8,666/93 poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis,
observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
7.6 - As palies não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de
eventos configuradores de força maior ou caso fortuito. como tais caracterizados em lei civil.
7.7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas.
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida P 'iva do Município e cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encargos correspondentes.
7.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III c IV,do artigo 87, da Lei n" 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 110 recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

JUAREZ TÁ VORA/PB, de _ de 20
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Cl:[oomero e órgão emissor]
CPF:[número]
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ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 003/2015

MINUTA DO CONTRATO

•
TERMO DE MINUTA DO CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
JUAREZ TÁVORA, ESTADO DA PARAIBA, E
A EMPRESA: ****, TENDO POR OBJETIVO A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SAÚDE
NA OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO,
ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E
TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DATASUS.

De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município Juarez
Távora, Estado da Paraíba, com Sede na Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-PB,
inscrito no CNPJ/MF sob o n." 08.919.490/0001-36, ora representado pelo Senhora Prefeita Municipal
Maria Ana Farias dos Santos, portador do CPF/MF n." 952.710.154-91, residente e domiciliado na Rua
Adalberto Pereira de Melo, n 43 - Centro Juarez : ávora - PB, e de outro lado, como CONTRATADO(a),
e assim denominado no presente instrumento, ota) Proponente: ****, com sede ****, n° ****, CIDADE:
****, CNPJ/****. Representado(a) pelo senhor(a) ****CPF**** RG ****.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

• Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão presencial registro de preço - 003/2015, processada
nos termos da Lei federal na 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariarnente, no que
couberem, as disposições da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei
complementar n." 123/2006 e suas alterações, Decreto n." 7892/13 e alterações bem como toda legislação
correlata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO Dr CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: REGISTRO DE PREÇO para a Contratação de serviços técnicos
especializados de apoio administrativo na área da saúde, na operação, instalação, alimentação,
manutenção e transmissão dos Sistemas Datasus.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
CEP- 58387-000 C·.PJ - 08.919.490/0001-36

Os serviços deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial Registro de Preço - 003/2015 e instruções do Contratante. documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
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o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 0,00 (Por extenso).

CLÁUSULA QUARTA - DA REVISAO DOS PREÇOS:
OS preços registrados permanecerão fixos e irreaj: .táveis pelo período ele 12 (doze) meses.
A revisão de preços só será admitida no caso ele comprovação elo desequilíbrio económico- financeiro, a
ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de
fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de JUAREZ
TÁVORA a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os
documentos comprobatórios da majoração.
Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá realizar o fornecimento pelo preço registrado,
mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado.
A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor. mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do fornecimento.
Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura poderá. ainda, convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata de Registro
de Preços quando:
Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.~~~~~~~~~~~~~~

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento vigente do
Município de JUAREZ TÁVORA: 02.14 - Secretaria de Saúde - 1012220 10.20 15 - Manutenção das
atividades da Secretaria Municipal de Saúde - 103011006.2016 - Desenvolver as atividades do PAS fixo
_ 103011006.2017 - Manutenção e desenvol vimento das atividades do prog. Saúde da família -
103012006.2021 - Manutenção das atividades do Programa de alta e média complexidade-MAC - 2041 -
Manutenção e desenvolvimento do programa NASF - 339039.00004 - Outros serviços de terceiros pessoa
jurídica.
As eventuais contratações ocorridas em outros exercícios financeiros serão custeadas com recurso daquele
exercício.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no
protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA/PS.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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o pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.

O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota FiscallFatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota FiscallFatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM=lxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao ' alor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1= CTxllOO)
365

Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS, VIGENCIA:

• O prazo início dos serviços do objeto ora licita.,o, conforme suas características e as necessidades da
Prefeitura, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, considerado a partir da
assinatura do contrato:

Início dos serviços: Logo após assinatura do contrato, mediante ordem de serviços.

O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até o dia **/**/****. O prazo constante nesta
cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art. 57 da
Lei Federal n.? 8.666/93.

CLÁUSULAOITAVA - DOS SERVIÇOS E DO LOCAL

O CONTRATADO cumprirá com suas obrigaçõ-s contratuais, junto a Secretaria Municipal de Saúde,
devendo, no desempenho das funções indicadas, atuar com zelo, presteza e probidade.

CLÁUSULANONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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A Contratante obriga-se a:
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA aos setores de trabalho, registres, documentação e
demais informações necessárias ao bom desempenho das funções;
Designar um usuário categorizado para acornpar..iar o desenvolvimento dos serviços e desempenhar as
atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as partes, e podendo intervir
durante a sua execução para fins de ajustes;
Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do sistema, incluindo:
I - assegurar a configuração adequada da máquina que conterá a instalação dos sistemas;
II - manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha
da máquina;
III - dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE
quando da visita técnica dos mesmos.
Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇC.iS DO CONTRATADO:

Contratado, obriga-se a:
A Contratada deve cumprir todas as obrigações no Termo de Referência, anexos e proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,
ainda:
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho -ío menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a util ização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.
Permitir e facilitar a fiscalização do Contratado devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
Permitir que os prepostos da Prefeitura Municipal inspecionern o andamento dos serviços;
Instalar, implantar e converter o sistema objeto deste termo, e treinar a CONTRATANTE na utilização
dos mesmos, imediatamente após a solicitação ou recebimento da ordem de serviço.
Prestar suporte na operacionalização do sistema, via telefone, e-mail, acesso remoto ú distância e
presencialmente, sempre que necessário;
Manter informado o usuário indicado pela CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos,
prestando-lhe as informações necessárias;
Prestar as manutenções e atualizações que se fizer. ...m necessárias no sistema
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Tratar como confidenciais informações e dados co.itidos no sistema da CONTRATANTE, guardando total
sigilo perante terceiros;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

A rescisão Contratual poderá ser:
Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no Art. 79 da Lei
Federal n." 8.666/93.
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da Autoridade
competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência da CONTRATANTE.
Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.? 8.666/93, sem que haja
culpa dora) CONTRATADO(a), será essa ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido.
A rescisão Contratual de que trata o Inciso I .'0 Art. 78 da Lei Federal n." 8.666/93 acarretará as
consequências previstas no Art. 80, Incisos I e IV, no que couber ambos da Lei Federal n." 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou
parcial do objeto da presente Minuta do Contrato:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando
considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.l) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento
do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso. sobre o valor dos serviços não
executados;
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviços não realizados, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, constantes do instrumento contratual.
b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado. contada da
comunicação da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal. pelo prazo de até 02 (dois) anos, e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade.
O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam suficientes,
a diferença será cobrada de acordo com a legislaç" J em vigor.
As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.
As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, ajuízo da Administração.

Rua José Mendonça de Araújo, N J 7 J - Centro Juarez Távora -PB
CEP-58387-000 CNPJ -08.919.490/0001-36



ESTADO A P RAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

~5fjmzTá~ffiFls. .2-
\/i~tQ ---..,. ..........

31

•

a) A critério da Administração. poderão ser suspensas as penalidades. no todo ou em parte, quando o
atraso dos serviços for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo
prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do ali. 79 da Lei Federal n". 8.666/93 poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis,
observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de
eventos configuradores de força maior ou caso fortuito. como tais caracterizados em lei civil.
As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tev.uro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou
inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal. com os
encargos correspondentes.
Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei n? 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO F"~)RO:
Fica desde já eleito o Fórum da Comarca de Alagoa Grande - PS, Estado da Paraíba, para dirimir questões
resultantes ou relativas à aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera Administrativa.
E por estarem assim justos; Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e condições ora ajustadas,
as partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três) vias de igual teor, na
presença de duas Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE, no
prazo legal, providenciar a publicação, na imprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 61,
Parágrafo Único, da Lei Federal n.? 8.666/93, tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos .• JUAREZ TÁVORA, **** de ******* de ****

Maria Ana Farias dos Santos
Prefeita/ CONTRATANTE

******************
CONTRATADO

TESTEMUNHAS
(.0-----------------------------------

RG N°

RG N.o
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Rua José Mendonça de Araújc, N 171 - Centro Iuarez Távora -PS
CEP - 58387-000 CNP J - 08.919.490/0001-36
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Prefeitura Munte. de Juarez Távora
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ANEXO IV - Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)
DEC:_ARAÇÃO

__ (nome do licitante ,CNPJ __ , sediada
_____________________ ' por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial n" 003/2015, DECLARA expressamente que:

a) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de
dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos .
b) não possuir dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção,
assessoramento superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de
JUAREZ TÁVORA, Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados, nos últimos
60 (sessenta) dias corridos, anteriores à data da publ icação do Aviso deste Edital.
c) não estarem impedidas de licitar, contratar e/oi .ransacionar com a Administração Pública ou quaisquer
de suas entidades descentrai izadas.
d) não ter sido declarada inidônea por Órgão ou por Entidade da Administração Direta, por Autarquias,
Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
e) que não se enquadre nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993.

(cidade e estado) de ------- de 20

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: ------
Cargo ou carimbo do declarante: _
N° da cédula de identidade e órgão emitente:
Telefone, fax e e-mail para contato: _

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.49010001-36



•

•

ESTADO A P RAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

ANEXO V - Modelo de Proposta de Preço

(Papel timbrado da licitante)
PROPOSTA DE PREÇO

_(NOME DO LICITANTE) CNPJ n° -'
sediada (endereço completo, telefone, fáx e e-mail atualizados) , por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins cio Pregão N° 002/2015, apresenta
Proposta de Preço para o fornecimento licitado, conforme abaixo especificado:

VALIDADE DA PROPOSTA: ____ DIAS (mínimo de 60 dias)

BANCO (Código): AGÊNCIA (Código): PRAÇA: _
BANCO (Nome): CONTA CORRENTE: ----

(cidade e estado) de de 20 '

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: -------------------Cargo ou carimbo do declarante: ___
N° da cédula de identidade e órgão emitente: _
Telefone, fax e e-mail para contato: _

** Este formulário deverá ser inserido no envelope de Proposta de Preço,

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro .luarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNP J - 08,919.490/0001-36
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ANEXO VI - Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

_________ ,CNPJ
_____________________ ' por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial n° 003/2015, DECLARA expressamente que:

licitante ---------, sediada__ (nome do

•
(cidade e estado) de de20 .

Tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os
termos deste pregão e seus anexos inclusive aos requisitos de HABILITAÇÃO constante no edital.

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: -----------------
Cargo ou carimbo do declarante: _
N° da cédula de identidade e órgão emitente: _
Telefone, fax e e-mail para contato: _

08S: Esta declaração deverá ser apresentada fora do envelope de Documentos de Habilitação

•

Rua .José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
CEP - 58387-000 CNP.J - 08.919.490/0001-36
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ESTADO A P RAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

ANEXO VII - Modelo de Declaração - Somente para Micro e Pequenas Empresas

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ W com
sede ,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para
fins do Pregão Presencial n° 003/2015, DECLARA expressamente, sob as penal idade cabíveis, que:

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei
Complementar 123/2006 e suas alterações.
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não
incide nos impedimentos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

(cidade e estado) de de20 .

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: _
Cargo ou carimbo do declarante: _
N° da cédula de identidade e órgão emitente: _
Telefone, fax e e-mail para contato: __

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de habilitação e proposta logo
após o credenciamento

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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Instituído ela Lei N. O13/82 de 21 de Janeiro de 1982

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA - ESTADO DA PARAíBA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃOPRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOSN° 003/2015

•

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PS, nos termos
da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas
alterações, Lei complementar n.? 123/2006 alterações,
Decreto n.o 7892/2013 e alterações bem como toda
legislação correlata, tornar publico aos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço por
item, objetivando a Contratação de Serviços Técnicos
Especializados de apoio administrativo na Área de Saúde
na operação, instalação, alimentação, manutenção e
transmissão dos sistemas Datasus, em sessão pública
para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que
realizar-se a as 11:OOhsdo dia 20/02/2015, na sede da
Prefeitura Municipal de JUAREZ TAVORA/PS, na CPL
localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 -
Centro Juarez Távora -PS - CEP - 58387-000. Maiores
informações através do telefone: (083) 3267-1072 no
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Juarez Tavora, 04 de Fevereiro de 2015

Raff de Melo Porto
Pregoeiro Oficial

•

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 004/2015

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PS, nos termos
da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas
alterações, Lei complementar n.? 123/2006 alterações,
Decreto n." 7892/2013 e alterações bem como toda
legislação correlata, tornar publico aos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço por
item, objetivando a eventual Aquisição parcelada de
produtos de limpeza, destinados à higienização,
desinfecção, conservação e limpeza de prédios públicos,
em sessão pública para abertura dos envelopes de
proposta e habilitação que realizar-se a as 12:00hs do dia
20/02/2015, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ
TAVORA/PS, na CPL localizado na Rua José Mendonça
de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS - CEP -
58387-000. Maiores informações através do telefone: (083)
3267-1072 no horário de expediente normal de 08:00 as
12:00 Horas

Juarez Tavora, 04 de Fevereiro de 2015

Raff de Melo Porto
Pregoeiro Oficial
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i9João Pessoa· Quinta·feira, 05 de Fevereiro de t015 m "=771 7 •
ASecretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa. no U:-:t,1de-suas atribuições e com fulcro
no <111_ 49 rcupun. da Lei Federal n" 8.666i9.l de 21/06/93 ~ demais alterações posteriores. considerando
a existência de vícios que maculam o retendo certame. resolve: I\\lULAR 111,1;.) o procedimento \Ia
Licitação acima cm epigrafado.

EDIDI,\ FERREIRA DACOS];\
St'rn·túria dto ":d''''açãu to CIIIIII ra/Sl*:nl*:(~

PRF.t"EITlJRAMUNICIPAI.Dt: JOÃO 1't:SSO'\
SECRETARIA~ll'NICIPAL OE SAÚDE

TER.\lO DERATIFIC\Ç,\O E ,\lIJl'OICAt·,\O
PROn:SSO n" 23.445/2014

ADES,\O AO SISTE~1!\ DE REGISTRO DE PREÇOs n' 10.0)2/20 I.
OIlJETO'
.A(}lJISIÇÀll DE MAITRIAIS DE LIMPEZA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JoAn PESSOA
Com buse nus intormuções constuntes no Processo em referência. Através de Adesão Ú :\Iil de Regivuv
de Pr..ços N" 12212014,referente ao Pregão Elctrônico :-.l" ()O;f~1l14,DA SECRETARIA DE SALtDr=.
DA PREfEITIJRA DA CIDADE DF..RECJFE, de acordo com II Rcl3IÓrt(' cmilhtll p\.'la('omissão de
Licitação da SMS. a~;llil...1d(l pelo I'arcecrda Asscs~)ria JW'ídica. c cm cWllprimcnto aos tcrmos do Artigo
43. Inciso VI, da tei fi" ~.666193 c l\llcraç~cs posteriores, llcl1lhl) II RelalÓrio. RATIFICO c i\DJUO]·
CO n CQntrnlação em ravor da empre~fl: TUrrO LlMP DISTRIBIJlDORA L.TOA. inlOcrilnIII) ('\lPJ:
05.-I4':1.55JI0001-40, itt!ns: II 02 item I) I. II (J3 item I)I. h 06 item I)I. II 12 item ()L 111.1 il~m OI, II Ii
ÍlcLllOI.lt ~I il\!II\OlI:O:!,1123 iICUlOI, It2..t ilC'1Il01, 1125 ilclII()1 ",'02,112ó item!)l, 1127 itCIIIOI, II
2H item 01, II 29 itens 01 c O:!,1t 30 ilem OI.1t 33 item OI.It .1h ili,.'mlll, It :;'7 11i,.'rnI)UI'to Itens I i,.'~, II
45 item!)l, lotc-1fi ilcmOI, 11..t~itcrnOI.02 c03,lt49 ilemOI, 1151 ill.!n1111.11521h,'nl t'J1.1t5J itÇOlOI
c lt 56 item 01, PC1<1 valor lotai de R$!.635.I07.24 (l.)(lis Milh(lcs, Seiscentos (;.'Trillla-: Cinw Mil.Ccnh1
c SCll' RC;lis c \'in!\" c Qmltrll (\"flW\'O!o) 1\;1'" ii ôl4lüsil,:ãv l'lll n.:rcr0m.:i;1. (1I11t1allll.:llLuJ.. nu Arl. )\0, du
OC\:t'CI(1 Fccl!:'rHl01>3.93 1/2001 c lll' An. (j" dl) Dcç!'elo Muuiciprl[ LI" 5_7 17/20U6. c, lo'n) (·ollscqilCncia.
fica cl.lnvoeílda a prll!')I,lIICntc jlflra as!tinalum d\l illsln_Ullcnh) de ,"01111;11(1,11I)~lernl<l~U,IA11. h.l. capllt.
du dl;ldo dipluma It;:gal. sllb as I>t:nalidadi.:'s da I..:i.

)u;l"I\;ssua. 03 d" FI,;\\..·I\·iw 201i'
Mônica Rocha Rodrigu(,5 AI\'I~~

Sl'cl·t:'láriu d\' Suúdl'

rREfEITURA MlINICIPALOr. JO.\O I'ESSO.\
SECRETARI.\ 0,\ ADMII\ISTR,\Ç.·\O

AVISO 1>1, UClI"AÇ,\O
PROCESSO N"2014,11.1080 - 'iEDES-I'REGÀO ELETRÓNICO 'I" [)4.012i2015
DATA DE ABI~RTlJRA: 24'"02,':2015· ÀS 1(1;0011·Ilç'rario de IIraflilia
(JUJlcTO, .~(}UISIÇ'ÀO DE APARELHOS TELEFOI'-ICOS COM E SLM FIO. I'''RA ATENDU\ AS
NECESSIDADES [lA SECI\ETAI\J" Ml/NICII'AL DE DESENVULVIMEN lU SOl IAL - SEDES.
A Prcteimm Munici[líll ~t(')oi10 pCs~(l,IIIII1I\'é:o.lIo Pregoeiro, del'idalll':lltc ..ulori:l~ldo pcli1 Ponôll"ia n". h2J
..:te:O:!de: Illdiodc: 2ti14111rn" rublil'O, que hmí reulil,ar ... Li~·il'II.::IUna J1lud:did<lde f'reg,io Uetrônií.'t) SRP,
sob o crilt:rio \lc mc:cwr pr~o por ilem. O Edilal Ikitn'a,i disposi'Yiiu lh>s int..:rtSS<llh,S nl) pmzo "n!'s~rilo
nO!It:gisln~%lpcrtinl!ntl.:, rui si!c www.lil,;illlcl'Cs .......l~Iml.hr. Sf,)OII OÚIII~flI ,Ia II.:it:u,:ãt, 574()()t) Sl rp(IR·
TE LEGAL: Lei Fcdl.Tcllll", ItL1ii20/02.regulamentada pc lo Dcn,,;lO 4.9:\:')/03, Lei h'ctcral X.666/OJ c
sua!> altcl'açúes r('~lc(i(lrcs. l)C(fCI(l Federal n". 5.450/20l15. e Lei (.'umplcl1lCIlIM n" 113,-06 c 147,14.
F'lIlll' dc Hccursm.: FumJo MlLllilip~d. Con!>u1t3s C'om ~}l'j'l'go"iro 1..' S\I:l equipe de ~lp(lio, !lO ~'Ildcr"ç\)
Av Dit1g_clle<.;(.'hianc:t. !777~.'\guill-'ria. Joi'h) l.lesso/l:'PH. 1'1,) Fnlll" ;'n ./!(':·')0[1)/ V \ Ioj·qllllllollldll
e~nla iI scad.cl11_JelQ.?jOilopcsslla. pb.gl'V.b.

Olllpe~ Síl\leiru d~ SOULU
Prt'goeiro da COPF.LlSFAn

1)H.~~n~ITlJRA1\I1I~ICIPr\I.nt: .•0,\0 l'n;S();\
SECIIETMU.\ DE II\FIIA-ESTRI:1TR\

AVISODE I..ICIT\çAO O~:SERTA
1'ltEGÃO PI\ESE:>ICI..\L~" 07.013'2014

l'I\OCESSOADMINISTRATlVO 1\'3IS'/ZOI4/SEI:;m.A
PI\OCESSOADMII'ISTRATIVO "" ZII14d212.1h

A rn:l'citw'a MUlliei[lal de J(,:\o rCSs(I;l 3tra\'cs da C('mis...;à\lSl!lori:ll d~ 1.ICiI;h':;\~'.Ik~'idamclltc ;lIl1úrl.7.a,b
rc!;l f'orlMül n" (15\ 1\,)1"11<1rúhlico piua lo) conhcllml'nlo dos inlcrl..'s~ad<Js ~lllCa liçit<l~'3~' na Mudalidade
Prcgllo Presencial N" u7.u 13..2.0 14 1>:I"t(1Cl)ml,) objell.) IIAquisil,::io de 111nRl.lf11fl\.'(\Of H idr{lull\.'ll '(lll: rl"!oo"
I)p~'racil)n;llMínimo de 4~5 Kg. Val'.;io Minim~1 rCI.'lllllcnd:lda no Sistema (\(o 4l) a 90 I.mino 1','cqiií-nl'i'l
minillUl d~ gulpes de 400 a gSO, di<imclro dl' Icrnlllll'olil de- 75 mm, pr~~si\o l1linilllõ1dc Llr)t:nlç~l(ld~1
rUlIlpcdwdi.:125 a 145bar, I:nl:rgiill11ini;llildcglllllC'dI: 1..:'!OOjlluk(,HI1..·4ni\<I1l:ntcpn'lxinll))., n:alizadil
cm ~OiOI/:(115 Coicül\sidcr:lda DESERTA.

.I<)~'I PCSH';J, 30 de j:\I1clrn (1c 20 I':;
n.·rl'sil Cristina Tl'h.'s dI;' Hulanua

l)rcsidl'lItl' dôl Cumissàu l' PnK0l'iru/SF:l;\ F'I~A

I'REt"EITURA~Il'NICII',\L III: .10.\0 I'I·:SS().\
SECRF.HRIA OE EDUC..\Ç'ÀO ECUI.TURA
COMISS,\() St:TORIAI.IJE I.IClT.\Ç.~()

ATi'\ DE REl:ISTHO UI': l'ItEÇOS
E"TRATO OAATAOE REGISTRO DE PREÇOS ~".UYU04/~01'.

I.lHt:CÁO IIl{ESEI\CI:\l. N," 090S3/2t114 l'IU.)Ct<:SSO .\l)!\·I. :'i~.2014/120 ..75
OBJETO: Slslema de RcgislfI' de f'rq'tls para D ;~lllisi~à() de ~o !<llli,.'l;I;1ç Illl\-\:l Icmrus 6,00 III .\ (">.011
m. 11,11'<1ah::ndilllt'nhl (1<1);alivilJ;ldC's OH Pru~ldllla Mai:; bjlll.:a~:).(l

A Secretaria de Fdutaç,'lo do MUIlI..::ipiI1de .111.;0Pessoa. de ,1(01\10,';"0111,1, illribUlo;ões. que lhes tonun
coufcndas. cm coufomudadc com v resultado d(t Pregão Presencial :\. ,.O{)053-2014.dcvidnrncutc homo
hll!adl'. KES\)LVI:. nllS termos da 1.<.'111".)<Ü()(I:9.\, ~1\)Decreto n" 3.9,110'2\)11.c dn Derreio Municipal
n~~'7J,(\4/~1JI:; e dos dcruars normas Ic!!ais aplicáveis. tornar publico I) Lxtrato da ATA DE RE(j]STRO
OF. rREI.,.'OS do rrcsclllc Pregão

EMrRES,\: VENDETL'DO MAG·\ZI~E LTDA
CNI'.': 05.7bS,YI3JUOtJl.121'·ONI-:JFAX: (M3),1244·11J4I7

[ND.: ,\VENmA CAR.'EIHO 1MCUMlA. 69l- TORHE.JO'\O PESSOA'PU
CEI': 5H.0411-240

l:.:;\lAIL: \'cndctuclomagazin('lã'holm ..ü.com

Irf,~1 t-xm [SPF.CIFI(.,\ '''0 \IAIK,\ RS li"11 RS TOTAL

1'.0 I" , ".H "I ~"'"

RS IW_.iNl.1)l1

r""
1I.,h·.HlI/JJ",k Z
:_~IJ '" ,).I
a>lllll~<k, lat~flli,

1H000H,IOIl
OjulI.r.raílfl
~al\'...JlI/...d" 'U~~(I
cm ~hal'lI 14
rued",d,.,",U III, ,)~
IlIb,.,.. mdml\nal
~~I\"llllldd,' ,\0:- I"

~hal'a Il'I
IUcUlIl..tO 3.~U I"

~"d<l
',\l.Olt TO"IAL UO ITL.'\.I; Jt\ 1')'1.3611.11'0nnt",' n"....llla r n"'I'mjl.l(r,l.I'nlo. I'"'''''011 n,~i~).

lI.i 2_~·IU,OOhJ"j, kenl<> e »oveoru e
METAL.\1IX 11111.(j'tl.()~Irn;t novl'I'III.

41lalenlartai~) IR'/,enlmt
~~,senla !Tais)

t:llIl,r'oIA n:RJ(F.1KA U,\ CQS'f"
\·~.·,,,,';r;flli(".:oIH.'fl\,i(),'CHh,,,,,

IJI(EFEITLR\ .'IlJ~ICW,\L UE J().-\O n:sso,\
SECRETARIA !lf. sAlmE

ERIUT,\!lO lXTI\.-\IO II",AIA Df: RE(;ISTI\O DE PI\E(OS ~., lIIl'ltIl.
t'rcJ\:('SSO Licitalúrio 11"1)2.771/201~ rn.'giio Pn'scndulll" 10.08(,/2014

Ubicl\I: SISTr:.M,\DFRr:.ClISTlhJDEPRE(.'OSPARA,\ i\QllISIÇ:\O Dr SOLuçúrs /\;,\TISSEp·
IIC'AS

Empn:~l\: 1>11':'1'1"000 i\lJTl<IÇÃOLTIJA - t:1'P
(NI'J: 112.975.57111110111-22

CI.,\I'SI"L\ I)f:CI,'L\ l'IH.\lURA: !lO RECISTRO FlN.\I.IIOS I'REÇOS
ONIIF.Lf..·n; I.EIAoSE

Ih'IU QUI. l'llld. E~I"·(tn~a\·à,,
I'tlMtC,\ :'o1ARCI\

Se>lu":;l(' ,k"intel~lll~ ~ c~ltritir_(l(lle \'{lnlend(l t-:CO.-\R. !',COLAR
an,j(O peraI"C:1Kf'J 1).2%. çom inihiJ<Of de 1.('01\1< • n'OLAH (l\l'11)I1

17 CL 1000 I:orrv"liu ,IIIIVH\"dt' lielm'l:l\l;l ueSiflfl'lillllt' t1't-.IU·.S ....I.M.1 J't-:I{ACETtCOl
em '0 mmulC)< IX-mal> rspccificaç6r-s '" l'II!tITJBI\ (lIRII'IBA
..\w;,>"oI do Ed,l.'l.

r>c:~jlllçl;IIII~'b;,~lcnc;di1 p;lra lilllpt·/..iI t;
(Il's;nle,'di(' <lInull",neil de 'illl)cdiçie, rt.\II~t

eqllil'<1m~nlrl> mcdi.::os, gal50 d, "" lilrr>~ U 'O,\R ·1.:l'OLAU U 'I I,\R • c~ 'UL,\ll

" GL ~.OOO ~()m npl,çador Ul' :,(}Oml, Ill0dOro, lPERESALI:-L) 1I:"O(/JJJr-óL)
ltlll~"r"11;lnlin;l. fln ~On\1:nlf:u;:\Ominima dc l"lJRITJBA \'IJRITIBA
12';;" n~'III"'S ~~r~,,,ilk,,~õ~s III' ,',,~-'\) I 1.1"
r.,llbl
1)ç$'llk!ao!t t',tcldil-ilnle .ki(j,. pcr<t,·ct"I>,
11..11.\:110\1(·lo,lauç,pronl<H-er e~lcnlll.aç30 cou l:l'\I,\R . Ll·\IL.-\U Li,.l I,\R .U'ULAH

17 Kti ~ {\()II
Jo.,~jllrl.'''\·:'u ~'II) "tH,).\iul"lhull~nl'" lO (rr.Rr.SALH.) (SEKlISEPT IK(jl
In;o\llo,. bn"lc~rat.1::i\cl c nào I-Ofrn.~lvnpar;, (:IIRITJB.'\ CllRlTlBA
11)1,'1,11,< fl'Irf>SOS I.' Il~n tcrr<'~r>~ D'::IIIiU<

ei-I Ir,,;,, -,"e,; nu Ane.w lo{, Edlli1J
Tiras rea~('nlc para medi, ,PH de :I(i\lo KOAR • fTOLAR H ,\)AR·EnlL,\B

18 TR 1.000 11(:1'\,,'(li,;\I en\re 7,0 8,:- !Tllbo n'nlt'nuo (I'fJU-;S ..\LfLI !T'..:RO (1100)
II)Oul'lldat,]csl ClIl{JlIIM (:Uj{ITJJ:lA

Jfl~Op.:s~tI~.(\3 (.h:f'1."lm:iro de 2ll15.
_\IÓ.'lilC\ KOClt.\ KOURIGl't:S AI,V,,;S

S<wrltiria til' SMildl' d., Município

PrefeituraMunicipal
de 'uarel Távora

1'llnHITI!A \II':<I("II,,,L DE JUARI'Z TA\ OI!A

.\\"ISO IIt: I.ICIT,\ç.\O
I'REG'\O I'RESE:\CI.U SISTEMADE IIEGISTllOUE PREÇOSN' 003/201,

A Prefeitura "'·1unicipal de .Iuar..:":I I'<'I,o!;_j.PB. no~ lellllOS da Lei J 0.521JiU2 e l1i''1)~1:.;i~'(leslia Lei ~_hú(li9:;
l' suas alterações. L.('i C'O/llrknlt'III;lf I: .' 123i2006 aIICI';lçt)t'S.í)C(.'ft·\(l 11." 7!-i92/20 1.\ l' allC'raçOe~bem
~'()nl(llp~bkgisia\':\o cl'rrel:Ha. 1(,nliU puhlico :,ws interessados que rCJlii'.urá licil:.l\-ãr' IIJ modalidade
Pr~!!;i\) Prt'~"nu~d Si'.iIt'Ill:1 ue I{e;.:is:h" le Pn...~·\'du lifw mt'nUf prt:'fl) ['pr item. obit:li\undo;1 (\mtr,l1ilçUO
lÍ~'";cr\ I\~'" T~;Ç)T!C\h Esrc-:iall/.,dt, ...\[..:~ql(,i~l ,Itlnlllli"trali',,(\ na \:-l',1 dl' S'Iluk 11,1Opl'lilÇ;W. im;lillnçào.
aIIIHl.!llt:I(:'1I1 lll<liCIHCm;J('(' n:lll'illllSS;'1I1 dll ...SI\II:01;1" Data,SllS. cm ;';I..'s,j\, rúblll';l para ;'lhcrhLra dos cn·
\\'lllp":~ lk jll"I"':-tI,I": h:ü1ditõt;':;1\II\UI' 1<.:;lIi..;u·SI; .. ilS II :OOlls du di" ~ú·11>?OI5, Ui! 'lil.'lk da Prdi.:ilulil
i\lunirll'<I] ue .!l.:AR Li I :\\'{ 11{;\···IJIJ.n.l ('Pi _1\1i,.·ali:l'IJ~'n:l Rlt" J~,~g.McnJ,u)\';'1 de /\raúj\), N 171 -Centro
J":lf(.'1 T;I\'ll,';J ·_·PR-l'FP -- )S3:-.;...·nltO \biol\.'" 11Ii"(lnn:lçô('s alrrl\'é~ (1IlI;~h'i'unl'~ !OX~) 37b7·\U7) no

KalI' dl' Mdo lturto
l'n'KHl'iru Ollciul
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RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/02/2015 às 10:40:05 foi protocolizado o documento
sob o N° 06079/15 do Aviso da Licitação n° 00003/2015 referente ao exercicio de 2015, referente a(o) Prefeitura
Municipal de Juarez Távora, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por
Nilcelanio Rogerio de Oliveira.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juarez Távora
Número da Licitação: 00003/2015

•

Modalidade: Pregão Presencial
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 12.000,00
Objeto: Contratação de Serviços Técnicos Especializados de apoio administrativo na Área de Saúde na operação,
instalação, alimentação, manutenção e transmissão dos sistemas Datasus
Data do Ato: 05/02/2015
Data e Hora do Certame: 20/02/2015 11:00
Local do Certame: sala da CPL - Juarez Tavora

João Pessoa, 05 de Fevereiro de 2015

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, aaeraoa peju LC 91/20{)9 e

pelo Regimento interno.aueraco pela
RA TC 1B12009• Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo Protocolo. Doe Oh079i15 il's'~ridc por "fr;l/lIit:] (,)(,'ado automaicamr-nte) em 05102/20·15 1040.
impresso por Nilr_;elanioR. de Olívflir<! em 05/0~2//0 15 11):~1l:i, t\t:\en!ic;~lÇi:10: f59T95B7 f:t)cr)(!32d40t3a83120fl i:!24c7


