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ESÍAOO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

coirrssÃo pERmaNEI{TE DE LrcrraçÃo

EDITAL - Licitação
PRoCESSO AD|,{INISÍRATTVO Ne 211004pE00013
LrcrrAçÃo Ne. oooty 2ozt
Í.IODALIDADE : PREGÁO ELETRÔNICO
cRrrÉRro: MENoR PREÇo

Óngão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ÊSÍRADAS
RUA DO COIVIERCIO, 23 . CENTRO _ DUAS ESTRADAS - PB.
CEPi 58265-A0g - E-mai1: p refeitur aded uasest rad a s . pb@gma il . com - Tel. : (083) oUVIDoRIA NO SITE.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPI 08.787.012/O@r-rO, doravante
denominado simplesÍ€nte oRC, torna público pana conhecimento de quantos possam interessar que fará
realizar através do Pregoeiro oficial, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no endeneço acima,
às 09:00 horas do día 22 de outubno dê 2621, Oot meio do site https://bnc.org.brlsistema/, licitação na
modalidade Pregão ne 00013/2027, na forma eletnônlca, com cniténio de julgamento menor preço por item,
e o forneclmento nealizado na forma parcelada; tudo de acordo com este instrumento e em observância a
Lel Fedêrê1 ns L0.520, de 77 de lulho de 2AA2 ê s ubs id iar iamente a Lei Federal ne 8.666, de 21 de lunho
de 1993j Lei Complementar ns 123, de 14 de Dezembro de 20O6; Decreto Fedenal ne lOO24, de 20 de
Setembro de 2419; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das re+eridas normas;
conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, a1mêjando obtêr ê mel.hor proposta para:
Aquisição parcelada de materiais médicos diversos, para atender as nêcêssidades diárias do Fundo
l4unlcipal de Saúde e suas demais entidades vinculâdas.

Data de abertura da sessão públíca:. 22170/2021. Horánio: 09:00 - horário de Brasília.
Data para início da fasê de Iancês: prevista para ocorrer nessâ mesma sessão pública.
Loc a1: https: //bnc. ong. bnlsistema/

1.0. D0 0BlETo
1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisição parcelada de materiais médicos diversos, para
atenden as necessidades diárias do Fundo Municipal de Saúde e suas demai.s entidades vlnculadas,
mediante nequisição diária e/ou pêniódica, devêndo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo setor
competente deste municÍpio.
1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condiCões -, encontram-se devidãmente
detalhadas no correspondente Íermo de Referência - Anexo I deste instrumento.
1.3.4 licitação será dividida em itens, confonme tabela constânte do Termo de Referêncla, facultando-se
ao licitante a partlcipação em quantos itens forem de seu intenêsse.
1.4.0 critério de julgamento adotado será o menor preço unitário do item, observadas as exlgências
contidas neste instrumento e sêus anexos quanto às especiflcações do objêto.
1.5.A contratação acima descrita, que sená processada nos termos deste instrumento convocatório,
especi+icações técnicas e informações coflplementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se:
Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda especÍfica - Aquisição parcelada de
matenl-ais médicos diversos, para atender as necessidades diárias do Fundo Municipal de Saúde e suas
demais entidades vlnculadas - considerada oportuna e imprescindÍvel, bem como relevante medida de
interesse públicoi e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a pnomoção de
atlvtdades pêrtinêntes, visando à maximização dos necunsos êm relação aos objetlvos programados,
obsêrvadas as diretrizes e metas de+inidas nas ferramentas de planejamento apnovadas.
1.6,Na referidâ contratação será concedido tnatamento diferenciado e simplificado para as llicroempresas
e Empresas de Pequeno Ponte, nos limites previstos da Lei 123/06. Todayid, serão afastados os
benefÍcios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentesj isolada ou s imult a neament e, as
situaçôes previstas nos incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma lega1.

2.O.DA II{PUGNAçÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECII1ENTO

2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de
expediente: das 08.OO as 12:00 horas.
2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá impugnar os termos do Edital deste certame, se
manifestada por escrito e dirigidâ ao Pregoeiro, até A3 (três) dias úteis à data fixada pâra abertura
da sessão pública.
2,3.A respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2.3.1.Protoco1izando o original, nos horários de expedientê acima indicados, exclusivamente no seguinte
endereço: Rua do Comercior 23 - Cêntro - Duas Estradas PB.



2.4.Caberá ao pregoeiro, auxillado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos,

decidir sobre a iúpugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimênto da

impugnaÇão.
2.5.Acolhida a impugnação, sêrá definida e publicada nova data para a nealização do certame.
2.6.0s pedidos de esclarecimentos referentes a este pnocesso licitatório deverão sêr enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão púb1ica, por
meio eletcónico, exciusivamente, dã seguinte forma:
2,6.1.No endereço: https://bnc.org.brlsistema/; e
2.6.2.Pe1o e-maii: prefeituradeduasestradas.p@gmail.com.
2.7.0 PÍ'egoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no p.azo de até 02 (dois) dias úteis,
contados da datê de recebimento do pêdido, e poderá rêquisitâr subsldios formais aos nesponsáveis peld
elaboraÇão deste Edital e dos seus anexos.
2.8"4s respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vinculanão os
pdrric jpantes e d ddÍninistra(ão.
2.9,4s impugnacões e pedidos de esclanecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
2.10.4 concessão de efeitô suspensivo à impugnaÇào e medida excepcional e deverá ser motivada pelo
Pregoelro, nos autos do processo de licitação.

J.O. DOS ELEI]ENTOS PARA LI(ITACÀO
3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os
fins e efeitos:
I.1..t.ANLXO I ItRÍ"]O DL RLiERiNCIA. FSPF(IFI(A(ÕE5,;
l.1.2.ANEXO II I,4ODELO DE DECLARAÇÀO - não possuir no quadro societário servidon do ORC;

3,1.3.ANEXO lIT - IV1INUTA DO CONTRATO.

3.2,Á obtenção do Edital será felta da seguinte forma:
l.2.1.Pelos sites: httpr//duasestrâdas.pb.gov.brl; wrÀ,r,r.tce.pb.gov.brj https://bnc.org.brlslstema/.

4.0. DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta ]icitação reger-se-á pela Lei Federal ns 70.5)A, de 17 de lulho de 2OO2 e subsidiariamÊnte a

Lei Federal ne 8.666, de 21 de lunho de 1993; Lei Coflplementar ns 123, de 14 de Dezembro de 2006;
Decreto Federaf ne 1OA24, de 20 de Setembro de 2019.:. e leglslação pertinente, consideradas as
alteraÇões posteriores das referidas normas; que flcam fazendo partes integrantes deste Edital,
lndependente de transcrição.

5.O.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAI,IENTÁRIOS

5.1.0 prazo máxloo para a execuÇão do objeto ora licitado, confonme suas câracterÍsticas e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8,666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrêga: 10 (dez) dlas.
5.2.0 fornecimento será executado de acordo com as especificações definidas no cornespondente Termo de
Referência Anexo I. Na hipótese do refenido termo não estabelecen o local para a entrega, obsenvada ê

demanda e oportunidade, essa será feita na seciê do oRC ou em uma das unidâdes adninistrativas, por e1e
indicada, que compõe a sua estrutura operacionaf.
5.3.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 2 (dols) meses, considerado da

data de sua assinatura.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto deste certamer correrão por conta da seguinte dotação:
Recursos Próprios do Municipio de Duas Estradas:
07.a@ - Lo -301,.2002.2029 - 2L4000A.0L 3.3.94.30.O1;
07.00 - 10.301.2002.2a30 - 2110a00.4L 3.3.94.30.0L

6.O.DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAçÀO
6.1.Poderão participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com cnedenciamento regular junto ao ORC, condição para obterJ mediante
procedimento regular definido pelo referido órgão, uma "senha dê acesso" especÍfica. O procedimento
necessário para a rêa1ização do refenido credencianento, tafibém está disponÍve1 no endereço:
htt ps : / / bnc . org. brl s istema/ .

6.2.0 licitante deverá utllizar essa "senha" para acesso ao sistema eletrônico, sendo que a simples
validade no prazo de vigência, não significa sua habllitação automática em qualquer Pregão, na forÍna
eletrônica, que venha a participar; etapa a ser cumprida a cada certame,
6.1.4 participação neste cêrtame é aberta a quaisquer inte.essados, inclusive as lvlicroeinpresês e

Êmpnesas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.
6.4.Não podenão participar os interessados:
6.4.1.oue não atendam às condições deste Edita1 e seus anexos;
6.4.2.Estrangeiros que não tenham representação 1ega1 no Brasj.l com poderes expressos para recebel^
citação e responden administrativa ou judicialmente;
6.4.3.Que estejam sob fatência, concurso de credores, concordata ou em processo de dlssolução ou

liquidaç ão;
6.4.4.proibidos dê participar de licitações e celebran contratos admlnistrâtivos, na fonma da

legislação vigentei
6,4,5,Cujo estatuto ou contrato social não incfuir o objeto desta Iicitação; e

6.4.6.Que se enquadrem nas vÊdôções previstas no Art. 9e, da Lei 8.666/93.
6.5.É vedada a particlpação de entidades efiprêsaniais que estejam reunidas em consóncio.



6.6.Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá procedên, prefimirrarmente, à devida
"qualificação" mediante o pneenchimento, no sistema eletnônlco, de todos os campos nece5sários e

obrigatórios, tais como:
6,6,1.Que cumpre os nequisitos estabelecidos no art. 3o, da Leí l'23/06, estando, portanto, ãpto a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo que:
6.6.1.1.Nos itens exclusivos para participação de microeúpresâs e êmpresas de pequêno porte, o não

cuflpnimento dos nêquisitos do refepido artigo inpediná a participaÇão do licitante nos nespectjvos
itensj e
6.6.1.2.Nos itens etn que a participaÇão não for exclusiva para microempresas e enrpresas de pequeno
porte, o não cumprimento desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao

tratamento favorecido previsto na LeL 123/06, mesno que lvlE ou EPP.
6.6,2.Que está ciente e conconda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
6.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitaÇão definidos no Edltal e que a proposta apresentada está
em conformidade com as exigênciês editalicias.
6.6.4.Que inexiste fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
6.6.5.Que não emprega menor de 18 anôs em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não eÍnprega meno.
d€ 16 anos, salvo flenorJ a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do altigo 7o, XXXIII,
dô ConstituiÇão Federal.
6.6.6.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos lncisos TTI e lvr do Ant. 1s e no Inciso III, do Art. 5e, da Constituição
Feder.a 1.
6.6.7.Que os bens são produzidos por empnesas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Prêvidência Social, confonne disposto no Art.
93, da Lei Federal ne 8.213, de 24 dê julho de 1991, e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislaÇão.
6.7.4 dêc1arâÇão falsa relativa ao cumprimento de qualquer condiÇão sujeltará o licitante às sanções
aplicáveis previstas em Lel e neste EditaI.
6.8.0 Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3e, da Lei 8.666/93, destinada a

esclarecer as informações declaÍ'adas, inclusive, se o licitante é, de fato e de dirêito, considerado
microempresa ou empresa de pequeno porte.

7, O. DO CREDENCIAT1ENTO

7.1.0 credenciamento é o nÍve1 básico de cadastro no oRC, que permite aos interessados negularmente
cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a participaÇão em qualquêr Pregão, na srJa +ormâ

eletrônica, promovido pelo órgão, e ocorrerá pela atribuição de "senha" pessoal. Todo o procedimento
necessário parô rêalizar o credenciamento, tambéfi está disponível no endereco;
htt ps : //bnc . org. brl s istema/ .

7.2.0 credenciainento junto ao oRC para participação deste Pregão, i$p1ica a responsabilidade do
licitante ou de seu nep.esentante 1egal e a presuncão de sua capacidade técnica pana realizaÇão das
transações inerentês ao certame.
7.1.0 licitante responsabiliza-se êxclusiva e formalmênte pelas transações efetuadas êm seu nome,

êssu!Íe coflo firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados)
diretâmente ou por seu representante, exctuída a responsabilidade do provedor do sistema eletnônico ou

do oRC por eventuais danos decorrentes de uso indevido da referlda "senha" de acesso, ainda que por
tenceiros.

8.9.0A ÂPRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOs DOCUI1ENTOS DE HABILITAçÃO
8.1.0s licitantes encaminhafâo, exclusivamente por meio do sistema eletrônico utilizado,
concomitantemente com os documentos de HABITITACÃO exigidos neste Edital, PRoPoSIA €om a descricão do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecldos para abertura da sessão púb1ira,
quando, então, encerrar se-á aLrtomaticamente essa etapa de envio da referida documentação.
8.2.0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitêção exigidos neste Edital, oconnerá por
meio de "senha" de acêsso ao sistefla eletrônico.
8.3.4s t4icroempresas e Empresas de pequeno Porte deverão encaminhan a documentaÇão de habilitaÇão,
ainda que haja alguma restriÇão de regularidade fiscal e trabalhista, nos terÍnos do Art. 43, § 1s, da
Lei 123/06.
8.4.rncumbiná ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsáve1 pelo ônus decorrente da penda de negócios, diante da inobsenvância de
quaisquer mensagens emltidas pelo sistêma ou de sua desconexào.
8.5.4té a abertura da sessão púb]ica, os licitantes poderão retirar ou substltuir a proposta e os
documentos de habilitação anterioroente inseridos no sistema.
8.6. Não será estabeLecida, nessa etapa do certame, ordem de classificaÇão entÍ'e as propostas
apresentadas, o que somente ocorrená após a reallzação dos p.ocedimentos de negociaÇão e lulgamento da
proposta.
8.7,0s documentos que compõefl a proposta e a habilitacão do licitante melhor classlficado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público âpós o encerranento do envio de
lancês.
8.8.0 licltante sená responsáve1 por todas as transaÇões que forem efetuadas em seu nome no sistena
eletrônico, assumindo como fi.mes e verdadeiras suas propostas e lances.
B.9.Todas as referência de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública obedecenão o horário
de Brasília - DF.



B.10.O Licitante poderá substituir aqueles documentos de habilitação, exigidos neste certame, que

constem do Sístema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo FederaI, apresentando)
obr lgatori ament e, em substituição apenas aos documentos por e1e abrangidos, a respectiva "Decfaração"

de situação do fornecedor, enitida pelo refenido sistema, er plena validade, assim considerâda: a clata

de vencimento do cadastno e, principalmente, a validade do docuinento negistrado.

9.0. DO PREENCHIMENTO DÀ PROPOSTA

9.1.0 licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os

campos necessários e obrigatórios para o exame dê forma objetiva da sua real adequação e

exequlbilldade, ta is como:
9.1.1.Va1or unitário do item: expresso em moeda conrente nacionali
9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Tenmo de Referência - Anexo 1;
9.1.3.Í1arca: se for da própria empresa devená ser informado "própria".
9.2.Tôdas as especificaÇões do objeto contidas na pnoposta vlnculam o Contrâtado.
9.3.Será cotado um único pÍ'eço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.
9.4.4 quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I.
9.5.A indicação de "própnia" em campo especiflco, como pon exemplo "marca", para o caSo de bens
produzldos pela própnia empresa, é condiÇão para a não identificação do licitante.
9.6.0 envio eletrônico da proposta corresponde à declaração, por parte do llcitante, que cumpre
plenamente os requisitos deflnidos para Habilitação, be como de que está cientê e concorda cofi todas
as condlçôes contidas neste Edital e seus anexos.
9.7. No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciá.ios,
trabalhistas, tnibutárlos, cooerciais e qüaisquer outros que incidam direta ou indiretaÍnente no
fornecimento dos bens.
9.8.0 preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva
responsabilidade do Iicltante, não the âssistindo o direito de pleitear qualquer altenaÇão, sob
alegação de erro, oÍnissão ou qualquer outro pretexto.
9.9.As propostâs ficarão disponiveis no sistema eletrônico e qualquen elemento que possa identi+icar o

licitante importa desclassificação da proposta correspondênte, sê& prejuízo das sançôes previstas nesse
Edita 1 .

10.O.DA ABERTURA DA SESSÀo, CLASSIFICAçÀO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÀO DE LANCES

10.1.4 abertura da presente licitação dar-se á em sessão púb1ica, por meio dê sistema eletrônlco, na

datâ, horário e local lndlcados neste Edital.
10.2.0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassiflcando dêsde logo aquelas que não

estejaÍí em conformidade coÍn os requisitos estabelecidos neste Edital, contenhaff vÍcios insanáveis ou

não apnêsentêm as êspecificações técnicas êxigidas no Termo de Referência:
10.2.1.Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
10.2.2.A desclasslficação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acoBpanhamento em tempo
real por todos os panticipantes;
'l-0.2.3.a não desclassificêção da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceltaÇão.
10.3.0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarâo da fase de lances.
10.4.0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pnegoelro e os licitantes.
10.5.Iniciada a fase competitiva, os 1j-citantes poderão encaminhan lances exclusivamente po. meio do
sistema eletrônico, sendo ifiediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
regist ro:
10.5.1.0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
10.6.0s licltantes poderão oferecer lances sucessivos, obsenvados o horánio fixado para abertura da
sessão e as regras estabefecidas neste Edital.
10,7.0 licitante somente poderá oferecer lance de valor infenlor ao úttimo pon e1e ofertâdo e

registrado pê1o sistema.
10.8.0 intervalo mÍnimo de diferença de valores êntre os lances, que incidiná tanto em refação aos
fances intermediários quanto em rê1âÇão ao fance que cobnin a mêlhor oferta não deverá ser inferior a

R$ 4,01 (um centavo).
10.9.Será adotado para o envio de lances neste certa$e o modo de disputa "aberto", em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.
14.10.4 etapa de fances da sessão púb1ica terá duração de dez mlnutos e, após isso, sená prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de

duração da ses são pública.
10.11.4 prorrogação automática da etapa de lances, de que tnata o item alteriorr será de dois mlnutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de pronrogaÇão, incfusive no

caso de I dn( es i.rterÍnedidrioq.
10.12.Não havendo novos lances na forma estabele€ida nos itêns anteriores, a sessão púbIica encernar-
se-á automaticamente.
10.13.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, pode.á o
Pregoeiro, assessorado pela Equipe de Apoio, mediante justificativâ, admitir o reinício da etapa de

envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.
10.14.Não senào aceitos dois ou mais lances de mesflo va1or, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro luga r.
10.15.Dunantê o transcuÍ'so da sessão públ1ca, os licitantes serão infonmados, em tempo
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

valorrea1, do

N



10.16.No caso de desconexão com o Pregoêiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletnônico poderá permânecer acessÍvel aos licitantês pa.a a recepção dos lances.
10.17.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quâtno horas da
comuni.caçâo do fato pelo Pnegoeiro aos participantes, no sítio elet.ônico utilizado parã divulgaÇão.
10.1.8.0 critério de Julgamento adotãdo será o Ínenor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
10.19.Caso o licitante não apnesente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
lO.2O.En relação a itens não exclusivos para participação de microempnesas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a êtapa de lances, sená efêtivada a verificação automática do porte da entidade
êmpresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno ponte
participantes, procedendo à companação coÍn os valones da primeina colocada, se esta for empresa de
maion ponte, assim como das demais classificadâs, para o fim dê aplicar-se o dlsposto nos Ants. 44 e
45, da Lei \23/06.
10.21.Nessas condições, as propostas de microempnesas e empresas de pequeno pontê que se encontrarem na
faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatadas
com a pnimeina colocada.
14.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamentê êm valor infêrior ao da primej.ra colocada) no pnazo de cinco minutos
contnolados pelo sistema, contados após a comunicação autonática para tanto.
10.23.c4so a microempnesa ou a empresa de pequeno porte melhor cIãssiíicada desista ou não se manifeste
no prazo estêbelecido, serão convocadas as demais licitantes mlcnoempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o exencicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
10.24.No caso de êquivalência dos val.ores apresentados pelas micnoempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos lntervalos estabelecidos nos i.tens anteriores, será nealizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.
10.26.Havendo eventuaL empate entne propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no Art. 3e, § 2s, da Lei 8.666,/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:
LO.26.7.Ptoduzidos no PaÍs;
L0.26,2.Ptodvzídos por empresês brasileirasj
1A.26.3.produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento dê tecnologia no PaÍs;
7à.26,4.Ptoduzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lel para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regnas de
acessibilidade previstas na legislação.
10.27.Persistindo o empate, ê proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances enpatados.
1A.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sêssão públ.ica, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contrapnoposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital:
10,28.1.4 nêgociação será nealizada pon mêio do sistema, podendo sen aco$panhada pelos demais
1ic itantes;
10.28.2.o Pnegoeiro solicitará âo licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quâtro)
ho.as, envie a sua proposta atualizada, adequada ao ú1tlmo lance ofertado e após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementanes, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados,
10,29.Havendo necessldade, o Pregoelro suspenderá a sessão, infonmando no sistema a novâ dâta e horário
pana a sua continuidade.
10.30.Após a nêgociâção do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da pnoposta,

11.O.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1.Encerrada a etapa de negociaÇão, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequâção âo objeto e à compatibilidâde do preço em relação ao máxlmo estipulado para
contrãtação neste certame.
11.2,Havendo proposta ou lance vencedor com vâ1or final para o respectivo item nelacionado no Anexo I
Termo de Referência - Especificações, na colunâ código:
11.2.1,superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou
11,.2.2.Con indÍcios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério definido
no Art. 48, II, da Lel 8.666/93, em têI situaÇão, não sendo possÍvel a imediata confirmação, poderá sêr
dada ao licitante a oportunidade de demonstnar a sua exequibilidâde, sendo-lhe facultado o ptazo de 72
(setenta e duas) horas para compnovar â viabilldade dos pneços, conforme panânetnos do mesmo Art. 48,
II, sob pena de desconsidenacão do ltem.
11.3.Salienta-se que tais oconrênciâs não desclassificam automatlcamente a proposta, quando for o caso,
apenas o item correspondente.
11.4.0 valor estimado que o ORC se propõe â pagar pelo objeto da prêsente licitação - Valor de
Referência -, está devidamente lnformado neste instrumento convocatónio - Anexo I.
11,5.QuaIquer interessado poderá requerer que se realizem diligências pana afenir a êxequibilidade e a
legalldade dãs propostas, devendo âpresentar as pnovas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
11.6.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão púb1lca para a rêa1ização de dl1igências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão públ-ica somênte poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistefla com, no mÍnimo, vinte e quãtro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
êm ata.
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11.7.0 pregoeiro poderá convocaf o licitantê para enviar documento dlgital complementar, por meio do

sistema, no prazo de 24 (vinte e quâtro) horas consecutivosr sob pena de não aceitação da proposta:
tL.7.7.É facultado ao Pregoêiro prorrogar o prazo estabelêcido, a partir de solicitaÇão fundamentada
felta também no sistema pelo licitante, êntes dê findo o prazo.
11.7.2,Dentre os documentos passíveis de solicitaÇão pelo Pregoeiro, destacam os que contenhafl as
características do produto ofertado, tais como mancar modefor fabricante e procedência, encaminhados
pon fleio rjo sistefla êlêtrônico, ou, quandô indrcado peio pnegoêino, por outro meio elêtnóni.o, sêfl
prejr,ízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitacão da proposta.
11.8.5e a proposta ou lance vencedor fon descl.assi+icado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lancê
subsequente, ê, assim sucessivamentê, na ordem de classificação.
11,9.0 Pregoelro poderá encaminharr por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, pana que seja obtido melhor pneço, vedada a negociaÇão em condiÇões
diversas das previstas nestÊ Edltal:
11.9.1.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitan a pnoposta e passan à subsequente, poderá
negociar com o respectivo licitante para que seja obtido preço melhor;
11.9.2.4 negociâção sêrá reêlizada por meio do sistêma, podêndo ser acompanhada pelos dêmais
licitêntes.
11.10.Nos itens não exclusivos para a pêrticipação de micnoempnesas e empresas dê pequeno porte, sempre
que a proposta não for aceitaJ e antes de o Pregoeino passar à subsequente, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual oaorrência do eüpate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45, da Ler 123/a6,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.11.Havendo necessidade, o pregoelro suspênderá a sessão) infonmando no sisteüa a novâ data e ho.áÍ.io
para a sua continuidêde.
11.12.Encerrada a aná1ise quanto à aceitação da
licitante, observado o disposto neste Editâ1.

12.O.DA HABILITAÇÃO

proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do

12.1.Ressa1vado o disposto no item 8.10, os licitantes deverâo encanrinhar, nos teÍ'mos deste Edital, a

documentaÇão refacionada nos itens a seguirr para fins de HABILITAÇÃO:

12.2. PESSOA ]URÍDICA:
12.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica - CNPI, com emissão recente. Podelá
ser substituída pela apresentação do CRC SICAF,
L2.2.2.Ata constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registnado, em se tratêndo
de sociedades comêrciais, e, no caso de so€iedades por ações, acompanhado dê documentos de eleição de

seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de p.ova
de dirêtoria em exercÍcio. Decreto de autorizaÇão! em se tratando de eflpresa ou sociedade estrangei.a
êm funcionamento no País, e ato de registro ou autorizacão para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir. Registro comercial, no caso de empresa individual.
Certificado da CondiÇão de l,licroe$preendedor lndividual, em se tratando de l4EI. 0s referidos documentos
devenão êstar acompanhados de todas as alteraÇões ou dê consolidacão respectiva, Poderá ser substituÍda
pel a dpnesenrdçào do (R( 5.i( AF.
12.2.3.Regu1aridade para com a Fazenda Federal - Certldão Negatlva de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida atlva da tlnlão. Poderá sen substituÍda pela apresentação do CRC SICAF.
12.2.4.Certidões negativas das Fazendas Estadua] e [4unicipal da sede do licitante, ou out.o
equivalenteJ na forma da 1ei. Poderá ser substituída pela apresentação do CRC SICAF.
12.2.5.Comprovação dê regularidade l.elativa êo Fundo de Garantia pon Tenpo de Serviço - FGTS,

apresentando o respectivo Certlflcado de Regulanidade fonneclda pela Caixâ Fconômica Federal. Podêrá
ser substituÍda pela apresentação do CRC SICAF.
12.2.6.Prova de inexistência de débltos inadimplidos perante a lustiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Títu10 VII A da

Consolidação das Leis do Írabalho, aprovada pefo Decreto-Lei ne 5.452, de 1e de maio de 1943. Poderá
sen substituída pela apresentação do CRC sICAF.
12.2.7.Dec1aração atestando quê o llcitante não possui em seu quadro societário, servidor púb1lco da

ativa do ORC ou de qualquer entidade a ele vinculada, conforme fiodelo - Anexo II.
12.2.8.Certidão negatlva de Fa1ência ou Concordata, expêdida pelo distribuidor da sedê do licitênte ou

do DISTRITO FEDERAL, pois é integrada também aos ÍERRITÓR1OS (in+ormações presente na prÓpria
certidão), com validade não superior a 30 dias, excento nos casos em que a valldade expressa na prdpria
seja maior ou quando não tiven prazo de validade expresso, neste caso em particular, a sua efiissào nào
deverá ser superior a 12a dias a contan da data prêvista para abertura da(s) proposta(s). Poderá ser
substituída pela apresentação do CRC SICAF.
12.2.9.Consu1ta CoNSOLIDÀDA de Pessoa lurídica expedida pelo Íribunal de Contas da União ou de NADÁ

COSNTA ou de LICITANTES INIDÔNEOS de Pessoa lurÍdica expedida pelo Tribunal de Contas da União, emitida
reaentemente, no endereço eletrônico; https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.brl.
12,2.10.Comprovação de capacidade de desempenho anterlon satisfatório, de ativldade igual ou

assemelhada ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito
públiao ou privado. Observações: entender-se-á por atestado, DETLARAÇÀo confeccionada em papel timbrâdô
pela contratanter assinado por seu nesponsáve1, ou EÍVIPENHO e$itido pelo próprio contratante ou por
sÍtio eletnônico de Órgãos Públicos Fiscalizadores (TCE, TCU, CGU) ou ainda, por NOTA FISCAL ELETRÔNÍtA
(NF-e, NFS-e que permitem sua aferição por meio de consulta eletrônica) emitlda por terceiTos ent nome

do pârticipantê ou emitida pelo próprio.

12. 3.Documentação especÍfica:
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12.3.L.LicenÇa Sanitária EstaduaL ou I"lunicipaI da sede do Iicitante.
12. 3.2. Comprovação da Autorização dê Funcionamento de Empnesa - AFE, emitidâ pela ANVIsA, acompanhadô,
se for o caso, da autorização pa[a conerciallzação de medicaflentos controlados.

12.4.4 existência de restrição relativamente à negulanidade fiscal e trabalhista não impede que o

licitônte qualificado como microempresa ou eírpresa de pequeno porte seja declarado vencedorJ uma vez
que atenda a todes aç deflais exigências deste Editâl:
1,2.4.I.^ declaração do vencedor acontecená Íro nomento imediataoente posterior à fase de habilitaÇão.
12.5.4 comprovação dê regularidade fiscal e trabalhista das micnoempresas e empresas de pequeno porte
somente sêrá êxigida para efeito de assinâtura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
12.5.1.As microempresas e empresas de pequeno ponte, por ocasião da participação nesta licitaÇão,
deverão apresentar todá a documentaÇão exÍgida para compnovação de regularidade fiscal e trabalhista,
dentne os documentos enumerados neste instrumento paÍ'a efeito de habilitaÇão, mesmo que esta apresente
alguma restri,çãoj
12.5.2.Havendo â1guma restniÇão na comprovação da regularldad€ fiscal e trabalhlsta, será assegurado o
prãzo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento efl que o licitante for
declarado vencedor, prorrogáve1 pon igual períodoJ a critério do ORC, para a rêgularlzaÇão da
documentação, pagamento ou paraelanento do débito, e emissão de eventuais certidões oegativas ou
positivas com efelto de certidão negativa;
12.5.1.4 não regularização da documêntação, no prazo acima previsto, implicaná decadência do dineito à

contnatação, sem prejuízo das sançÕes prevlstas no Art. 81, da Lei 8.666193) sendo facultado ao ORC

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou
revogan â 1ic itação;
12.5.4.5e, na ordem de classificaçãoJ seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com

alguma.estrlção na documentação fiscal e trabalhistê, sêrá concedido o mesmo pnazo parê regularização,
12.6.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessarios a

confifinação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitantê será convocado a êncaminhá-
los, em forüato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de lnabilitação:
12.6.1.Somente haverá a necessldade de comprovaÇão do preenchimento de requisitos, mediantê
apresentação dos docufientos orlginais "não cligitals", quardo houver alguma dúvida em relação à

integnidade do documento digital.
12.7.Não serão aceitos documentos de habilltaÇão com indicaÇão de CNPI/CpF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos :

12.7.7.5e o licitante for a matriz, todos os documentos dêverão estar em nome da mâtrizr e se o
licitante fon a fi1ia1, todos os documentos devêrão estar em nome da filiâl, exceto aqueles que, pela
própria naturêza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da ,natriz.
12.8.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitaÇãoJ seja por não apresentar qualque.
dos documentos exigidos ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.9.No caso dê inabilitação, haverá nova venificação, pelo slstema, dâ evêntuaf ocor.êncla do empate
Íicto, prevlsto nos Ants. 44 e 45, da Lei 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitaCão da proposta subsequente.
12 .70.os documentos necessários à habilitação deverão ser organizados na ordem descrlta neste
instÍ'uflento, precedidos pol" índice correspondenter apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada pot. cartório competente ou pelo Pregoelro ou lneflbl.o da Equipe de Apolo ou publi.ação em

órgão da imprensa oficiat. Estando perfeltamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou

entrelinhas e dentro da pÍ.azo de validade. Por ser apênas uma formalidade que visa facilitar os
trabalhos, a ausência do referido Índice não inabilitará o licitante:
12.10.1.Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada no êndeneço
eletrônico nele indicadoj
12.1O.2,Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documêntação cadastral de foi"necedor,
constante dos arqulvos do oRC, para comprovaÇão da autenticidade de elementos apresentados pelo
1ic itante.
12,11.Havendo necêssidadeJ o Pregoeino suspênderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário
para a sua continuidade.
12.12.Constatado o atendiflento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante será
dêclarado vencedor.

13.O.DO ENCAMIT,IHAI4ENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.4 proposta final do licltante declarado vencedor proposta atualizada - deverá ser encaminhada no
prêzo de 24 (vlnte e quatro) horas, a contar da sollcitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, e

deverá:
13.1.1.5er elaborada em consonáncia com as especificaÇões constantes deste Edital e seus Anexos)
redigida efi ]Íngua portuguesa ê impressa em uma via em pâpêl timbrado do proponênte, quando {on o câso,
sem enendas, rasuras, entnelinhas ou ressalvas; suas folhas rubricadas e a última datada e assinada
pelo licitante ou seu representante Iega1, cofl indicação: do valor global da proposta; do prazo de

entrega; das condições de pagamentoj e da sua validade;
13.1.2.Conter a indicaÇão do banco, número da conta e agência do licitante vencedorJ para fins de
paganento;
1l.1.l.Estar adequada ao ú1tiÍÍo lance ofertado e a negociação
compfementares eventualmente solicitados, quando necessários
Edital e já aprese tados.

realizada, acoÍrpanhacia, dos doculnento5
à confirmação daquelês exigidos neste

N



1.3.2.Será cotado um único preço para cada itêm, com a utilização de duas casas decimais, sendo qúe,
nesse ú1timo caso, a indicaÇão em contrário está sujeita a conreção, observando-se aos segulntes
critérios:
13.2.1.Falta de dígitos: senão acrescidos ze.osj
1l.2.2.Excesso de dÍgitos: sendo o pnimeíno dÍglto excedente menor que cinco, todo o excesso se.á
suprimido, caso contrário havêrá o arredondamento do dÍgito ante.ior para mais e os demals itens
excedentes suprimidos.
13.3.0s preços deverão ser expressos em moeda corrente nacionaf, o preço unitánio e o total enl

algarismos e o valon global da proposta êm algarismos ê por extenso:
11.3.1.Êxistlndo discrepância entre o preÇo unitário e total, resultado da oultiplicação do preço
unitánio pela quantidade, o pneÇo unitá.io prevaLecerá;
13.1.2.No caso de dlvergência entre o valor numérico e o expl.esso por extenso, prevalecerá o va10.
expresso por extenso;
13.3.3.Fica estabelecj-do que havendo divengência de pneços unítários para um inesmo produto, prevalecerá
o de menor va1or.
11.4,4 proposta obedecerá aos termos deste Edltal e seus Anexosr não sendo considênada êque1a que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleÇa víncu1o à pnoposta de outro licitante.
13,5.4 oferta deverá ser flnrne e precisa, limitada, rigonosamente, ao objeto deste EditaL, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que lnduza o julgamento a mais de um resultado.
13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos opeI.acionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributárlos, coflercíais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretaftente nc
fornecimento dos bens.
13.7.4 propostô final deverá ser documentada nos autos ê será levada em consideraÇão no decorrer da
execuÇão do contrato e aplicação de eventuaf sanção ao Contratado:
13.7.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
13.8,As propostas que contenham a descniÇão do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponÍveis na intennet) após ê homologação.
13.9.0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dlas, a contar da dâta dê seu
encaminhamento.
ll,1O.O primeiro subirem desre T'FM/TÓPÍ(O quê trata da ELABORA(ÀO Dt pROPOSIA sêrá subsididdd tdmbem
pelê discip.lina do tópico DAs DISPOSI(ÔLs 6t RAI( e seL subitel4 que trata do tRRO SANÁVFt . (om i<lo, a

CPL por interfiédio do seu representante, poderé, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que
não afterem a substància das propostas e sua validâde jurídica, ediante decisão fundamentada,
registrada em ata e acessíve1 aos licitantes, e thes atribuirá validade e eficácia para fi.ns de
habilitação e classificação, observado o disposto na Lei ne 9.784, de 29 dê janeiro de 1999 e Decneto n

1.024 de 2079 .

13.11.Das [4arcas/lvlodelos: sendo uma responsabilidade do participante escolher e a reglstrar na sua
Proposta oü por outros melos quando for de forma êletnônica, êsta passâ a ser de total responsabilidade
do licitênte. É pertinênte esclarecer que a CPL por intermedlo do seu represente não tem no momênto da
sessão cunho técnlco que abranja os divensos item(ns) licitados, por isso, saber se a referida manca
atenderá o edital na sua Íntegra se torna impossivel e inviável durante a sessão, excertos nos casos em

que os concorrentes as provoque (a CPL), alertando-as que a referida maraa não atenderá o edital. Por
isso, disciplinar-se-á sobre a temática, o princípio da vincufação ao edital, previsto em diploma legêl
pertinente apaziguada pelo art. 37, inciso XXI da Constituição ficando a discriminação do item superior
âos demals documentos apresentados (marcas, modelos, catá1ogos e etc.), ou seja, nenhum outro documento
1rá sob.epujan a dlscriminação do editâlício do respectivo item, ficando o licltante vencedor obrigado
a substituir o(s) item(ns) e sua(s) respectiva(s) marca(s)/nodelo(s) por outno(s) equivalente(s) ou
supenior(es) se for constatado e comprovado que a(s) manca(s)/modelo(s) escolhido(s) e registrado(s) na
p.oposta nào atender(em) as especificaçÕes do edital na sua integra.

14.O.DOS RECURSOS

14.1.Dec1arado o vencedor e decorrida a fase de negularização fiscê1 e trabalhlsta da licitante
quêlificêda como Ínlcroempresa ou empresa de pequeno porte, se fon o caso, sená €oncêdido o prazo de 30
(trinta) minutos, para que qualquer licitante nanifeste a intenção de reconrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra quais decisões pnetênde recornen e por quals motlvos, em campo própnio do siste$a.
14.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção cie neconrer, para dêcidin se êdmite ou não o i'ecurso, fundamentadamente:
14.2.1.Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito necursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recursoj
14.2.2.^ falta de manifestação flotivada do licitante quanto à intenção de recorren importará a

decadência desse direito;
14.2.3.Uma vez admitido o recurso, o necorrente terá, a partir de então, o prêzo de três dias para
apnesentar as razões, pelo sistema êLetrônico, ficanclo os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistefla eletrônico, êm outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrênte, sendo thes assegunada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.3.0 acolhimento do í.ecurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovêitamento.
14.4.0s autos do processo pernianecerão com vista frênqueãda aos interessados, no endereÇo constante
neste Edital.

15.O.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
15.1.4 sessão púb]1ca poderá ser reaberta:
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15.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulaÇão de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que senão
repetidos os atos anuLados e os que dele dependam;
15.1,2.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contratoJ não netiran o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscâ1 e trabalhistâ, nos termos do Art. 43, §1eJ da Lei 123106. Nessas hipóteses, serão adotados os
pnocedimentos imedietamente pôstenlores âo encerramento dâ etapa de lances.
15.2.Todos os licitântes remanescentês deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta:
\5.2.1.^ convocação se daná por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mai1, de acordo com a fase do
procedimento licitatónioj
L5.2-2.A convocação fêita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro Digital do
oRC, sendo responsabilidadê do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16.O.DA ADTUDTCAçÃo E HOi'IOLOGAçÃO
16.1.0 objeto da lici.tação será adjudicado ao licltante declarado vencedor, pon ato do Pnêgoeiro, caso
não haja interposiÇão de recurso, ou pela autorldade supenior do oRC, após a regular decisão dos
recunsos apresentados.
16.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superion do ORC

homologará o procedimento licitatónio,

17.O.DO CONÍRAIO
L7.7,Após a homologação pela autoridade superior do oRC, o adjudicatário sêrá convocado para, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de necebimento da notificação, assinar o rêspectivo
contrato, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei 8.666/91, podendô o mesmo
sofner alterações nos terÍnos definidos pela referida norma:
17,1.1.0 prazo de convocação podená ser prorrogado uma vez, por igual perÍodo, quando solicitado peta
pârte durante o seu transcunso e desde que oconna motivo justificado aceito pela Administração;
17.1.2.Não atêndendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo estâ dentro do prêzo de validade
dê sua proposta, o llcitante pêrderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da
licitação;
17.1.3.Na assinatuna do contrato será exigida a comprovaçâo das condiçôes de habilitação consignadas
neste EditaI, que deverão ser mantldas pêlo licitante dunante a vigência do refenido contrato.;
17.1.4.Caso o licitante primeiro colocado, após convocação, nâo comparecer, nào comprovar âs condiçôes
de habilitação consignadas nêstê Editã1 ou se rêcusar a assinar o contrâto, sem prejuÍzo da âp1icação
das sanções previstas neste instnumento ê das dêmais cominações legais cabÍveis a esse licitante, é
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação e
sucessivamente, pana, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisadâ a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato,
17.2.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedon, poderá ser alterado com
a devida justlficativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previ.stos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direitor confonme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79,
todos da Lei 8.666/93i e realizado na formâ de fornêcimento parcelada.
17.3.0 contratado fica obrigado a aceitan, nas mesmas condições contnatuais, os acnéscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1e da Lei 8.666/93.
Nenhum acnéscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de
acondo celebrado êntre os contrâtantes,

18.O.DO REA]USTAMENTO

18.1.0s pneços contratâdos são fixos e irreajustáveis no prâzo dê um ano.
18,2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contnatado, os preços poderão
sofren reajuste após o lnterregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no fPCA-IBGE
acumulado, tomando-se por base o mês de apresentâção da nespectiva pnoposta, exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluÍdas após a oconrência da anualidade.
18.3.Nos reajustês subsequentes ao primeiro, o intenregno nÍnimo de um ano será contado ê partir dos
efeltos financeiros do últlmo neajustê.
18.4,No caso de ãtrêso ou não divulgãção do Índicê de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratâdo
a importância calculada pela ú1tima variaÇão conhecida, liquidando a difêrença correspondentê tão logo
seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigâdo a apresentar memória de cá1culo
referênte ao reajustamênto de pnecos do valor remanescente, sefiprê que este ocorrer.
18.5.N4s aferiçôes finais, o índice utilizado para reajuste sená, obrigatoriamente, o definitivo.
18,6.Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a sen dêtêrminâdo pe1ô legislação então
em vigor'.
18,7,N4 ausência de previsão legal quanto ao Índicê substituto, as partes elegerão novo Índice oficial,
panã reajustamento do prêço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. $\.._18.8.0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento. §í,
19.O.DA COT4PROVAÇÃO OE EXECUçÃO E RECEBTMET,TTO OO OBIETo 

l'\\
19.1.Executada a presente contnatação e obsenvadas as condiçôes de adlmplemento dls obrigações
pactuadas, os procedimentos ê prazos para necebêr o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o caso, às
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.
19.2.Serão designados pelo ORC nepnesentantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal do respectivo
contnato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhâr e fiscalizar a sua execução,



res pect ivament e, permitida a contratação de tenceiros para
pertinentes a es sas atnibuiÇões.

20.O.DAS OBRIGAçõÊS DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

20.1.obrigaÇões do Contratante:

assistência e subsídio de informaÇões

20.1.1.Efetuan o pagamento relativo ao objeto contnatado efetivamente realizado,
ctáusuias do respectivo contrato ou outros instrumentos nábeis;

dê aaondo com as

20.1.2.Pcoporcionar ao Contratado todos os meios necêssários para a fiel execução do obieto da presente
contratação, nos termos do cor.espondênte lnst.umento de aiuste;
20.1.l.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualldade dos produtos

ou serviços, exêrcêndo a flais ãmp1a e completa fiscalização, o que não exime o Cootratado de suas

responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
20.1.4.Outras obrigacões estabelecidas e nelacionadas na [4inuta do Contrato - Anêxo III.

70.2 .oDri gd\ ôes do ront rdl ddu:
20.2.1.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigações concennêntês à legislaÇão fiscal, civi1,
tnlbutária e trabalhista, bêm como por todas as despêsas e compronissos assumldosr a qualquer tÍtu1o,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do obieto contratado.;
20.2.2.Substituir, arcando (om ãs dêspesas decorrentês, os materiais ou serviÇos que apresentarem
defeitos, alteraÇõêsJ i,!perfeições ou quaisquêr irnegularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.;

20.2.3.Não transferin a outrem) no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e

expressa autorização do contratante;
20.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros lnstrumentos l'lábeis, em compatibilidacle com as
obrlgaÇões assumidasr todas as condiÇões de habilitação e qualificaÇão exigidas no respectivo processo
licitatório, conforme o casor apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que

solic itado;
20.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sedê ou fi1ial da empresa que efetivaÍnente panticipou do

certame e consequentemente apnesentou a documentação exigida na fase de habilitaçãoi
20.2.6.Executar todas as obnigações assumidas seflpre com observência a melhor técnica vÍgente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e êspecificações técnicas
corres pondentes;
20,2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Í,1inuta do Contrato - Anexo II1.

21.A.DO PAGAI{ENTO

21.1.0 pagaflento será realizado mediante processo regulan e em observância às nonmas e procedloentos
adotados pelo oRC, da seguinte $aneira: <#EDITAL_PAGAI'1ENT0>
21.2.0 desembolso máxi.mo do perÍodo, não será supêrior ao vafon do respectivo adimplemento, de acordo
com o cronograma aprovado, quando íor o caso, e sempre êm conformidade com ê disponibllidade de

recursos financeiros.
21.l.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquêr obrigação financeira
que the fon imposta, eo virtude de penalidade ou inadimplência, a quêl poderá sen compensada com o

pagamento pendenter sem que lsso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
21.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos têrmos deste instnumento, e desde que o Contratado
não tenha conco.rido de alguma forma pana o atraso, será admitida a conpensação financelrâ, dêvida
desde a data limite fixada pa.a o pagêÍrento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
Os encargos morâtórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da

seguintefórmulâ;E14=NrVPxl,onde:EM=encargosmoratóriosjN=núÍnerodediasentneadatô
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser pagaj e 1= Índice de
compensaÇão financeira, asslm apurado: I - (TX + 100) + 365, sendo Tx = percentual do IPCÀ IBGE

acumulado Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.doze meses ou, na

sua faltal um novo Índice adotado pelo Governo Federal que o substltua. Na hipótese do referido índic€
estabelecido para â compensação financeira vênha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utitizado, será êdotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

22.O. D AS SANçÕES AOIIINISTRAIIVAS
<#EDTTAL SANCOES >

23.O.DAS DISPOSIçõES GERAIS
23.1.Da sessão pública do pregão divulgar se-á Ata no sistema eletronico.
23.2.Não havêndo expedlente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeÇa a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamênte transferida para o primeiro dia úti1 subsequente, no

mesmo horáÍ'io ante.ionmente estabelecido, desde que não haja co6runicação em contrário, pelo Prêgoeiro.
2l.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão púb1ica
observarão o horánio de Brasilia - DF.
23.4.No julgamento das pnopostas e da habilltação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documÊntos e sua va1ldâde jurídlca, mediante despacho
fundânentado, registrado em Ata e acessÍveI a todos, atribuindo thes validade e eficácia para fins cle

habilitação e classificação.
23.5.4 homologação do resultado desta licitaÇão não imp
22.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contnato, deixar de

eÍttrêgar ou êpresentar documentação falsa exigida para o certaüe, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucão do contrato, comportar-se de modo
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inidôneo, declarar informações falsas ou cometêr fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
ficará impedido de licitar e contratar com a lJnião, Estados, Distrito Federal ou l4unicípios e, será
descredenciado do Sistema de Cadastra$ento Unifi.cado de Fornecedones SICAF do Governo Federal e de
sistemas semelhantes mantidos pon Estados, Distrito Federal ou Ívlunicípios, pelo p.azo de eté 05 (cinco)
anos, sem pnejuízo das multas previstas neste Editô1 e das demais cominações legais.
22.2.a recusa injusta em delxãn de cumprin as obnigações assumidas e pneceitos Iegais, sujêitará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades p.evistês nos Arts. B6 e 87, dê Lei
8.666/93: a - advertência; b multa de mora de 0,5% (zerc vírgula cinco por cento) aplicada sobre o

valor do contnato pon dia de atraso na entrêgâ, no inÍcio ou na execuÇão do objeto ora contratado; c

multa de 10% (dez por cento) sobre o valo. contratado pela inexecuÇão total ou parcial do contrato; d

siínultaneamênte, qualquei^ das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10,520/01,
22.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a

comunicação ao Cortratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a quê o
Contnatado vier â fazen jus, acnescido de juros moratórios de 1% (um pon cento) ao mês, ou, quando {or
o c d50, cobrêdo juJi(ialmenLe.
22.4-Após a aplicação de quaisquer das penalidades pnevistas, realizan-se-á comunicação escrita ao
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de advertência e multa de mora
quando for o caso, constando o fundamento 1ega1 da punição, informando ainda que o fato sená .egistrado
e publicaclo no cadastro conrespondentê.
eito à contrataÇão.
23.6.4s normas dlsciplinadoras da licitação senão sempre interpretadas em favor da ampllaÇão da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o prlncÍpio da isonomia, a

finalidade ê a segurança da contratação.
23.7.0s licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o oRC não
será, ern nenhum caso, responsáve1 por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.
23.8.Pa.a todos os efeitos, na.ontagêm dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluin-
se-á o dia do início e incluir se á o do vencimento. 5ó se ini(iam e vencem os prazos em dias de
expediente no ORC.

23.9.0 desatendimento de exlgências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possÍvel o ap[oveitamênto do ato, observados os pnincÍpios da isonomia e do interesse
púbIico.
23.1O,E$t caso de divergência entre disposições do Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá es do Edit31.
23.11.Decairá do dinelto de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que,
tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgaflento, falhas ou i.regularidades que o
viclaram hipótese em que taf comunlcado não terá efeito de rêcurso.
23.12.As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumentoi
ficarão única e exclusivamente sujeltos a interpretação do Pregoeiro, sendo fâcultada ao mesmo ou a

autoridade supenior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, na fonma do Art-
43, §3e, da Le1 8.666/91, destinada a esclarecer ou a complementâr a instrução do processo.
23.11.0 Edital e seus Anexos tambéÍn estão disponibilizados nd íntegna no endereÇo eletrÔnico:
https://bnc.org.brlsistema/.j e poderão sêr lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo
regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Rua do Comercio, 23 - Centro
Duas Estradas PB, nos horários normais de expediente: das 0B:00 as 72:OO horês; mesmo endereÇo e

honário nos quais os autos do processo administrativo pennênece.ão com vista franqueada aos
interessados.
23.!4.Pata dirimi. eventuêis controvérsi-as decorrentês deste certame, excluÍdo qualquer outro) o foro
coüpetente é o da Comarca de Guarabirê, Estado da ParaÍba.
23.15.Doutrinas também previstas:
1. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUIV1ENTAÇÃO OU PROPOSTAS: O ORC PON iNtEN§éd1O dA CPL POdETá
aplicar a doutnlna do Art. 48, § 3! (Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a administração poderá flxa. aos licitantes o prazo de oito dlas
úteis para a aprêsentaÇão de nova documentaÇão ou de outras pnopostas escoimadas das aausas referidas
neste antigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.) da Lei
8 -666/1,993 e suas alterações posteriores,
2. DISPENSA DE ALVARÁ: Conforme doutrina ê Lei 13.874/2019, ant. 1e,§6ej art. 3e,I e ârt. geJ §5e e
taflbém da ResoluÇão ne 51, de 11 de julho de 2079, no Art. 3e Para os fins do art. 3s, § 2e, lnciso II,
da l4edida Provisória ns 881, de l0 de abrí1 de 2019, são consideradas de baixo rlsco ou "baixo risco
4", para o efelto específico e excluslvo de dispensar a necêssidade de atos públ.lcos de liberação da

atividade econômica, aquelas atlvidades que sê qualifiquem, simultaneamente, cono de: II - baixo risco
ou "baixo risco A" referente à segurança sanitária, ambiêntaI, incluindo sobre o ambiênte do trabalho,
e econômlca, nô forma do caput do art. 5e.; com isto dispensando as empresas conceito de baixo risco ou
baixo risco A, para operaÇão ou funcionamento de atividade econômica. Sendo as empnesas participantes
beneflciadas pela referida resolução e com sito, sendo dispensadas de êpresentêrem de Alvará sanitário
ou documento equivalente.
3. AUTENTICIDAOE E RECONHECII4ENTO DE FIRI4A DE FOTOCOPIAS: EM CONfOTMidAdE A LEI N9 13.126, DE 8 DE

oUÍUBRO DE 2018, que institui o 5e10 de Desburoc.atizaÇão e Simplificação, no que concerne aos artigos
e incisos: <http:,//1egis1acao.p1anâ1to.gov.brl1egis1a/legislacao.nsf/Viw Identificacao/1ei%2a|3.126-
2018?OpenDocument> A.t. 3s Na relaÇão dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de: I reconhecimento de
firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de
identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua
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autenticidade no próprlo documento; 1I - autenticação de cópia de documento, cabe.do ao agente
âdministnativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; Portanto, em

obediência ao que postula a referlda 1ei, que se destina a reconhecer e estimular o funcionamento da
administração pública e melhoran seu atendimento, €limlnando as fonmalidâdes desnecessárias ou
desproponcionais que frustrefl ou dificultem as finalldades almejadas (concorrência) [art.; 7e,
Parágrafo único, incisos; I e ITl, desobriga-se a autenticaÇão das fotocópias apresentadas ou

rêconhêcimento de flrma de documêntos dos quais nêcessitêm dê âfêriÇão dê autenticidadê. Sêndo estâs
Iautenticidades], realizadas no momento da sessão IN0 CREDÊNCIA!]ENÍ0] e em casos especÍficos iNA
HABILITAÇÃol.Todavia, o participante decidindo apresentar suas fotocópias autenticadas por órgão
competente lCartório de Notas OficiaislJ desobniga a apresentações dos documentos originals no nto ento
da sessão.
4. Ressalta-sê que parâ a doutrina do lnÍcio dos trabalhos, qualquer mêmbro dâ CPL poderá recolher os
documentos dos pantlcipantes ENTEDIt4ENTo para o INÍCIO DOS ÍRABALHOS: Doutrina para inicio dos
trabaihos respeitando o horário; este instrumento não prevê toleráncia para o início da sessão.
Dlsciplinar-se-á cgmo início dos trabalhos o momento em que se recolhem a5 documentações: de
credenciamento (quando o licitante desejan sê credenciar) juntamente com os envelopes de habilitâçãô e
proposta de preços. Pontanto, no horário marcado, a CPL (composta por seus membros) irá anLrnciac o

recofhimento das docuÍnêntaÇões e os presentes (licitantes) irão repassar estes (credencia0rento,
habilitaÇão e proposta) ao membro daquela (CPL). Após o recolhiflento de todas as documentações
necessárias para a participação, nenhuma outra documentação será aceita daqueles que adentrarem o

recinto após o recolhimento. Após recolhidas as documentaçôes, tramita as fases seguintêsi de
c.edenciamênto ê a depender da modalidade, fases de habilitação e propostas e lances verbais fixando o

horário determinado. lá os demais tramites seguintes (da sessão): credenciamento e ê depender da

modalidadê, fases de habilitação e pnopostas e lances verbais, apenas aquele ou aquelês que detéfl os
poderes pana tais pnocedlmentos.
5. ERRO SANÁVEL: Neste edital, doutrinar se á o Dêcrêto 10.O)4 de 20 de setembro de 2019, art. 8e, XII,
alÍnea h, art., 17, art. 47 e o 55, assim como o art. 55, da LEI Ne 9.784, DE 29 DE laNEIRo DE 1999
< http : //legislacao. p1a na 1to . gov. br,/ iegisla/ legislac ao. nsflViw-Id entifí.acao / 7el%2og .784
1999 ?OpenDoc ument >, que tratafi do saneamento de ênros ou falhas na proposta ou na documentação, sem

comprometer o teor substancial que dá i"espaldo jurídico (a intenÇão da sua exigência no edital).
6. DISPENSA PARA O lvlEl: Os Iqicroempreêndedores Indlviduais (quando for o caso e em objeto pe.tinênte a

sua atividade) não pnecisarão apresentar Balanço Patrimonial do ú1timo exercÍcio social, por motivo de

serem desobrlgados de manterem contabilidade forfla1, a exêmplo do que se exige. Dispositlvos legais:
Códlgo Civ1l Brasileiro, art. 966, att. 970, art. 1.179, §2e; Resolução ne 16 /20A9 da C.G.SIl4, art. 3s

incisos IrT, IV, VII; Lei ne 11.598/2OOl; L-C. ne 123 / 2AA6 art. 18 -4, §1e.
7. BENS A PRONTA ENTREGA OU LOCAÇÕES DE ]YATERIAIS: DOUITiNAT-SE-á NESTE diP1OMA, NA SUA ÍNtE8TA, O

Decreto ne 8.538 de outubro de 2615 e em particular o art. 3e, quando o objeto pertinente for pana o
fornecimento de bens para pnonta entrega ou para a locação de materiais. CoÍn isto, a exigência do

Ba1anço pêtrlflonial presente no item de hêbilitação será desconsiderada. Ressalta-se que tal benefício
se.á atribuído apenas aos licitantes que através de documento pertinente comprovar seu enquadramento de
porte empresarial sob uma licitação de objeto pertinênte,
S. REALIZAÇÃO DE pESQUISAS: Este instruÍnento poderá atender a recomendação do Acórdão 28L6/2414

IPIenário: "orientem os órgãos, entidades e secnetarias administrati.vas que the estão vincu]ados oü

subordi.nados sobre as cautelas a serem adotadas no planejamento de contrataçôes de empresas para
prestação de serviÇos de organização de eventos, de modo a não nestringir a pesquÍsa de preços às

cotações nealizadas junto a potenciais fornecedoresJ adotando também outros panámetros, conforme
previsto no art. 2e da IN SLÍI/l\4P \/201-4, c/c o art. 15, lnciso V, da Lei 8.666/19931.
9. INCUíqBENCIA pARA REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS: Nesta edilidade, não constituiu incumbência obrigatória
da CPL, realizar pesquisas de mencado em outros entes públicos ou privados, sendo essa atribuição,
tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licltados, dos setores ou pessoas compêtentes
envolvidos na aquisição do objeto (Acórdão ns 3516 /2O01 , Primeira Cámara, Relator lvlin. Aroldo Cedraz,
p.ocesso ne 095,991/zoaa 7). Portanto, os preços que compõefl a estimativa lÍnédia do(s) preço(s),
menor(es) vê1or(es), pneço de referêncial do presente instrumento convocatório, advém das pesquisas
e/ou estudos de fiercado sobre preço justo prâtlcado, reallzados pelo setor demandante Ique mais
consumirá ou se utilizará do(s) serviço(s)1.
10. SUBCoNTRATAÇÃo/T E RC E I RI ZAÇÀO : Doutrina-se neste inst.umento as disclplinas do att. 72, 78, VI da
Lei 8.666 de 1993 (subcontrataçôes/terceirização) comungando com as disciplinas da Lt 1).429 de 2QL1 ,
prevista também no ÍERf40 DE REFERENCÍA, na lYINUTA DE CoNÍR,AÍO no tópico que trata das obrigações e

responsabilldades do contratado.
11. STCAF: a utilização da Ferramenta Sistema de Cadastnamento Unificado de Fornecêdores - SICAF pana

substituiÇão/ comprovação da regularidade fisrê1, da quallficaÇão econômico-financeira e da habilitação
jurÍdica por flelo de cadastro no SICAF estão disciplinadas nas feis que doutrinam a Ínodalidade Prêgão
seja na forma presencial ou e1etl.ônica sendo obrigatória nas ficitaçôes realizadas por Órgãos Federais.
A possibilidade de utilização do SICAF po. demais órgãos das esferas estaduais ou municipais é mediante
a previsibilidade no edita 1ício, confonme disciplina no art. 32, §3e da LF 8.666/93 e a opção por
aquela (aprêsentaçào do CRC SICAF deve ser de forma fâcultativa deixando a critério do participante a

opção pela apnesentação do CRC SICAF ou apresêntâção de forma individualizada às qualificaçÔes fiscais,
econômico-financeira e iurídicas conforme orientação no edital.
L2. PARTICIPÀÇÃO pOR 11E10 DE PRoCURADoR: Doutrinar-se-á neste instrumento que, visando a

desburocÍ'atização na modalidade em êpígrafe, a partlcipaÇão do licitante por meio de representante
procurador, na fase de credenciamento, deverá apresentar documento hábi1 no qual conste poderes
suficientes para o outorgado representar o outorgante no certame juntamente com fotocópia de documento
com foto do outorgado. acompanhado do correspondente instrumento de constituição da empresa, quando for



o caso) que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuração particular, fica
facultativo (não acárrêtar gastos desnecessário à participação) o reconhecimento de firma em cantório
do nêspectivo slgnatário, desde que, a outorga tinha sldo feita pelo oandante com pode.es para o ato no

.ontnato. Nos casos em que o !'epresentante ceda os poderes de representaÇão para terceiroJ este deverá
apresentêr a 1a outorga com fotocópia de documentação com foto do 1e outorgado, contendo os poderes de

ceder seus poderes pana um terceiro. Apresentando tanbém, a 2a procuração tom poderes suficientes para

representâr o licitante junto com fotoaópia de documêÍ)to com foto do 2! outorgado.
13. A designação do Gestor Ê FÍsca1 de Contratos é Ato externo ao 0fÍcio da Coflissão de LlcitaÇão,
cabendo ao Gestor nomeá 1os por meio de docLrmento hábi1, arquivando-o em departamento pentinente para
sJê aferição qJando se filen ''receqsario.
14. Em conÍo.midade com o art. 64 §3', dô Lei 8.666/93, decorridos 60 (sessenta) dias da data da
entrega das propostas, seff convocacão para a contratação, ficam os licitantes liberados dos
coflrpromissos âssumidos. Dessa fonma, sollcltamos que essa êmpresa manifeste concondância ou não com a

pronrogação do prazo da vaiidade de sua p.oposta de preços. A assinatura do contrato pelo adjudicado,
intender se á como prorrogação do prazo da referida pnoposta. Contudo, cêso o licitante deixar de vir
assinar o contnato e aoincidir com a proposta vencida por morosidade do oRC, aquele (licitante) não
sofrerá nenhuma punição e a Conissão interpretará como desistêncla justificada de firnar contrato.
15. Quando o certame for restrito à pa.ticipaÇões de empresas enquadradas como I1E ou EPP, a1ém das
comprovações dê enquadramentos pnevistas no item dê credenclamento e/ou a depender da modalidade na

habilitaÇão, aceitar-se-á também como comprovaÇão a: a) CNpl recente que identifique o porte da
eflpresa; b) DeclanaÇão confeccionada pela empresa e assinada pe-Lo pnoprietário ou Adminlstrador
declarando que se enquadra (constata a má fé do licitante o mesmo responderá pelos crifles previstos no
Artigo 299 do Decreto Lei ns 2.848 de 07 de Dezembro de 1940)j c) Impressão direto do site:
<http:/,/wurwS,receita.fazendê-gov.brl5lmp1esNacional/aplicacoes.a5pxlid=22>, referente a consulta de
optdnte pel o <iÍnp1es nà.ionaL.
16. FASE DE CREDENCIAMENTO: na fase de c.edenciamento este edilidade poderá SANAR ÊRROS acometldos por
esquecimentos de autenticações, falta de docuÍnentos de identificâção (podendo apresentá-1as no momento
dessa fase), DECLARAÇÔES (podêndo ser confeccionada por escrito -a mão livre em folha de ofíclo conl

cabeÇa1ho contendo dados: da empresa, processo licltatório, óngão realizador do certame, títu10 da

declaração, enunciado -texto- jurídico que legaliza o ato - confonme modelo no edital- , datando -locaI
e data- o ato e assinando-o - representante ou sócio majonitário ou administ.adon ou proprietário; 0
mesmo procedimento poderá ser nealizado para a comprovação de enquêdramento como ME ou EPP ou MEI

quando essa comprovação se dê obr i gato n iamente nê ase de credenciasento. Esclanece que, o
credenciamento não afeta e nefl viola os documentos contidos dentro dos envefopes de PRoPOSTA e

HABILITAÇÃo, sendo assim, cômpÍ'êendida como o pnocedimento para se ldentificar o nepnesentante e seus
poderes de representação. lá que o referido procedimento ocorre antes da abertura dos envelopes de
proposta e/ou habilitaçãoJ não se considêra a inclusão de documentos pois, os contêÚdos daqueles
(envelopes), estão intactos e preservados dentro dos próprios (envelopes) , devidamente 1âcrados.
Portanto, o sanea0rento de erros nessa fase NÃO se trata de INCLUSÀo de DoCUíV]ENToS nas fases decisórias
: PROPOSTÂS e HABTLITAÇÃ0.
17. Das l4arcas/f4odelos: sendo uma responsabilidade do participante escolher e a registrar na sua
pÍ.oposta ou por outros meiôs o quando for de forma eletrônica, está passa a ser total nesponsabilidade
do licitantê. É pertinente escla.ecen que a CPL por intermédio do seu representê não tem no moÍnento da
sessão cunho técnico que abranja os diversos iteo(ns) licitadosJ por isso, saber se a referida mar.a
atenderá o edital na sua íntegra se torna impossível e inviável durante â sessão, excertos nos casos em

que os concorrentes as provoque (a CPL), alertando as que a neferida marca rlão atenderá o edital. Por
lsso, disciplinar-se-á soLlre a temática, o princÍpio da vinculação ao edital, pnevisto em diploma legal
pertinente apaziguada pelo art. i7, inaiso XXI da Constituição ficando a disariminação do iteil superior
aos dêmais documentos apresentados (marcas, modelos, catálogos e etc.), ou seja, nenhum outno documento
irá sobrepujar a discriminação do editalício do respectivo item, ficando o llcitante vencedor obrigado
a substituir o(s) item(ns) e sua(s) respectiva(s) marca(s)/modelo(s) por outro(s) equivalente(s) ou

superior(es) se for constatado e comprovado que a(s) manca(s)/modelo(s) êscolhido(s) e registrado(s) na

proposta não êtender(em) as especiflcaÇões do edital na sua Íntegra.
2].16.RESPONSABILIDADE SOBRE LEGITTMIDADE DE ]NFORIqAÇÔES: No momento do cadastTo na Pfatafonma, algumas
informaÇÕes serão solicitadas, exemplo: enquadaamento de porte da enpresa; que não empregar menores de
idadesj que não tem nenhum fato impedido que o lmpeça de participar dentre outras, onde o sistema
disponibiliza opção dê marcar a referida informaÇão de atendimento a essa legislação em especÍflco, com

isto, sendo marco ou, a depender do sistema que oferece a opÇão sim ou não, marcôdo a opÇão que
confirma que êmpnesa atende a esse ondenamênto é que se beneflcia. de1e, o slstema atribui os
benefícios quando fon o caso e l^epassa essas informações no momento do julgamento das fases em que

esses benefícios serão vafidados. Em virtude disto, ao participante narcar a opção que leva o sistema
garantir esses benefÍcios, o pa.ticipante assume todas as l^esponsabilidades pefa veracidade dessas
i.nformações,, onde o condutor da modalidade adotada aceita e a considerará como uma DECLARAÇÀo feita
pêlo pantirlpante aomo condiÇão de panticipação e caberá a e1e, querendo participar dê outras
licitações por essa plataforflê, atualizar essas informaçôes no sistema quando houver alterações nas

suas quatificações: luRÍDrcAS, Ecopllco- Fr NANCE r RA, FrscaL Ê TRABALHTSTA, TÉCNrCAs, que podem dar ou
.etirar direitos perante outros licitantes.

Duas Estnadas - PB, 05 de outubro de 2021.





ESTADO DA PARAÍSA
PREFEITURA fiUNTCTPÂL OE DUAS ESTRADAS

COHIssÀO PERT1ANENTI DE LICITAçÀO

ANEXO I - PRÉGÃO ELETRONICO N9 AObT}/ 2@27

lÉRvO 0Ê RÊl-tRENCIA ' SPI (ll l(ALÕF5

1.0. D0 0Bl ETo
1.l.Constitui objeto desta licitaÇão: Aquisição parcelada de materiais médicos dive.sos, para atÊnder
as necessidades diárias do Fundo l4unicipê1 de Saúde e suas demais entidades vinculadas, mediante
requlslcão d1án1ô e/ou periódica, devendo a entnega ocorrer nos locais determinados pelo setor
competente destê munic Ípio.

2.O.DA ]USTIFICATÍVA
2.1.4 contratação acima descrita, que será processada nos tenmos deste instrumento convocatório,
especi.flcaçôes técnicas e lnformaÇóes conpfementanes que o ôcompanham, quando for o caso, justiflca-se:
pela necessidade da clevida efetivaÇão de .ompra para suprir deflênda especÍfica - Aquisição parcelada de
mate.iais íredicos diversos, para atender as necessidades d1érias do Fundo Municipal de 5aúde e súas
denlais entidades vinculadas - consicierada oportuna e imprescindíve1, bem como refevante Ínedida de
interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvlmento de aÇôes continuadas para a promoção de
atividades pentinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos pnogramados,
observadas as diretrizes e metas definidas nâs ferramentas de planejamento apnovadas.
2.2.4s características e especificações do objeto ora licitado são:

cóDIGo
1

2

,
4
5

6

7

8
9

10
L1

12

13

a5

16
17

18

19
2A

27

22

23

24
25
26

27

2a
29
l0
31

32

33
34

36

37

39

40
41

DISCRIIIINAçÃO
ABAIXADOR DE LINGUA EI',I I4ADE]RA C/ 1OO

AGUA DESTILADA GAL. C/ 5 LTS

AGUA OXIGENADA C/ IAAAI!\L

AGULHA DESC, L3X 4,5 CX Cl lAA
AGULHA DESC. 25X6 CX Ll lOA
AGL.]LHA DESC. 25X] CX Cl 7OA

AGULHA DESC. 25XA CX C/ lAA
AGULHA P/ INSULINA ULTRAFÍNE

ALCOOL A 70% Cl 700Ai4L

ALCOOL GEL DE 5OO i4L

ALGODÃO H]DROFI LO DE sOOG

ALI.I]TOLIÂ TRANSP. 25AML

ALI',IOTOLIA TRANSP. 5OOI\41

APARELHO P/ NEBULIZAÇÂO COI]PLÊTO

APRELHO DE PRESSAO COIIPLETO

ATADURÂ DE CREPOI4 DE IACY\ PCl C/ 12

ATÁDUM DE CREPOI4 DE 15Ci\4 PCT C/ 12

ATADUM DE CREPOI,I DE zOCi\ PCT CI 12

BOLSÁ DE COLOST. DESC, PLÁSÍ. 63MÍ,l C/ 1A

CA[1P0 OPERATORIO 45X50

CATETER ]NTRAVENOSO N'14G CAIXA COI,1 1OA UN]DADES

CÂTETER INTRAVENOSO N'].6G CAIXA COíV] 1OO UNIDÂDEs

CATETER ]NÍRAVÊNOSO NO18C CAIXA CO[4 1OO UNIDADES

CATETER ]NÍMVENOSO NO2AG CAIXA COM 1OO UNIDADES

CATETER INTRAVENOSO N'22G CAIXA CO[4 1OO UNÍDADES

CATETER TNTRAVENOSO N'24G CAIXA COi9 1OO UN]DADES

CATETER ]ELCO DESC. N9 14

CAÍÊTER ]ELCO DESC. NO 16
CATETER JELCO DESC. NA 18

CATETÊR ]ÊLCO DESC. N! 20

CATETER ]ELCO DESC. N! 22

CATETER ]ELCO DESC. NO 24

CATETER P/ OX]GEN]O TIPO OCULOS

CAÍGUÍ CR0\4ÂDO 3-O CIAC, C/ 24
CLAI1P UI1BI L]CAL C/ 1OO

COLETOR DESC. DE 8OI]L STER]L CO[4 TAMPA

COLETOR DESC. DE URINA EII POLIPROPILENO STER1L SISTEI'IÁ
FECHADO

COLETOR PERFUROCORTÂNTE 13LTS

COLETOR PERFUROCORTANTE 3LTS

COLETOR PERFUROCORTANTE 7LI S

COLETOR UNlVÊRSAL EI4 POL]PROPILENO COI4 CAPACIDADE DE

UNIDÂDE QUÀNTIDADE PREçO UNIT. PREçO TOTAL

PCT 20 1.+,8.1 296,80
GL 3A 11,72 534,64
L: 40 1L0,A5 4j4,ea
cx 40 22,25 A9A,AA

cx 2o 22,15 455,40
cx 20 )2,1s 455,40
cx 20 22,15 455,00
UND 3OO 2,14 642,04
LT 15A 1V,9O 2,485 ,44
PÍ 40 1L,43 45 t ,2O
PCT a5A a9,73 2,959,54
uNo 72A 6,39 766,80
UND L20 1A,62 1.214,44
UND 5 21A,64 \,453,24
UND 70 191,56 1,915,60
D7 7O0 14,42 1,442,40
D7 12A 13,62 1.634,40
DZ lAA 79,91 L.991,40
PCT 104 9,99 999,OZ
PCT 30 140,45 4,225,54
cx 1a L14,A1 1,144,14
cx 7a aa4,a3 1,14a,34
cx 10 LL4,A3 1,14A,3O
cx 'Lo 114,a3 1.140,34
cx L0 L14,A3 t.a4O,3O
cx 7o 118,90 \.149,04
UND TAAO 1,14 1.144,AO
UND 10Aà 1,14 1.14O,OO
UND \AAO 1,14 a.a4A,OO
UND IOOO 1,14 1,144,44
UND taaa 1.,1-4 1.14O,AA
UND TAAA 1,19 !.194,44
UND 1AO 5,85 545,OO

cx 30 3a1 ,59 9.227 ,7O
PCT 4O 22,37 A94,AO

UND LOOA 0,96 96A,00
UND 7AO 7,4O 74O,AA

1.t74,AA
I A2,AO

1.152,OO

UND

I]ND

UND

UND

IAA
lAA
1AA

lAAO

7,42
1',1,52



.42

:44

46

47

.49
5à'

'ir,r?

54

. is- 
.

r56
', sl

PCT

UN

UN

UN

UND

UND

UND

CX

10ol
aoa. . ..

aoà
is

14,14
25,32

2,2L
2,21_

2,2L
2,.21
2,21

57,47

691,35
4,376 ,Aq
1.422,64
L,544,AO
2. )AS ,AA

504,O0
495,go

2.72t rO@

7 59 ,60
221)AA
221,Oe
221,OA
221,A4
221,,AO

772,03
1 ,524,55

7,520,55

8At{L
(OívDqtSSÀ (tRúRGt(A.A',4pO OpLRrAtOqjO 45(À4 X 5?(^,1

COÍÍPRESSA DE GAZE 7I5X7J5 PCT C/ 5OO

DETERGENTE ENZ]IIÂTICO C/ LOAOML

ELETCODO P/ E.L.G, (/ GE. PL- C/ 3A

EQUTPO (ONEXAO 2VIAS (, (-ÂMD

pc

PCT

LT

PCT

UND

UN
;,^

EquIP0 lyacRocoÍÀs c/INl. LATERAL

ESCOVA G]NECOLOG]CA ESTERIL UND

RL

cx

ix

3A

100
104

5. 304,71:

sl 3a4,t7,58

is

cx

col4 24 5t 304,11. 1.529,55

FIO DE SUTURA I'IONONYLON COII ÁGULHA TIPO TR]ÂNCULAR CX 5 64,42 324,74

324,1O

324,1O

511,80
154,40

6A

. ,ll!-q .-:. - ..
RLl

?0.

7@

7 ,34
15,48

15,48
8,99

RL

RL

464,4A
89,90

5A

50

51A,40CX

3A

1,A

40
7A

:67
r-98-

69
', 7orti
:...7-2

73
'74
.75
I

:77

81

24,8O
24,44
37,56

l4a,aa
1.716,AO
a.t36,ao
1.126,AO

coí9 DADos DE TDENTTFTcaçÃo E pRocEDÉNcra

FIXADOR CIÍOLOGICO DE 1AOI4L UND

FRALDA DESC, CERTATRTCA TAíV] G C/9 PCT

FRALDA DESC. GERIATRICA TAI.1 M C/9
GAZE HrDRóFTLA Eíq RoLo 91M x 91cí14

PCT

RL

10

3A

GEL CONDUÍOR P/ ULTRASSOM Cl 1AOOMI LT

cER[4Ê R]o 1 L LrQUrDo PARA ESTERELÍzaçÀo LT

KIT P/ NEBULIZAÇÂO ADULTO, UNTDADE UNID

KIT P/ NEBUL1ZÂÇÃO ]NFANTIL, UNIDADE UN]D

KIT PAPAN]COLAU I ESPÉCULO, LUVA EVA, ESPATULA DE UNID
ayRLS,t\cova F poRTA .Àr\4t\a L _ayl\a DF vTDRo rs aclL
GRAU crRúRcrco raMNHo (G), uNrDÁDE.

K]T PAPANICOLÂU: ESPÉCULO,LUVA EVA, ESPATULA DÊ UNID
ayREs, EscovA E poRTA LÂMrNA E LÀ'4rNA DE vrDRo EsÍÉRrL
GRAU crRúRGrco TAi'1ANHo (M), UNTDADE

KII PAPANICOLAU: ESPÉCULO, LUVA EVA, ESPAÍI]LA DE UNID.
AYRES,ESCoVA E PoRTA LÂMINA E LÂi\41N4 DE VIDRO ESÍÉR1L

3A 34,51 1.A35,3O
1"O 43,01 430,14
40 22,ta 911,24
4O 22,1A 941,2&
50 99,24 4,964,44

6RAU ClRÚRGIco TAMNHO (P), UN]DADE

LAI.4INA DE BÍSTUR] NA 2]
LAI.4INA DE BISTURI N! 24

9o,,2A 4.964,00

99,29 4.964,49.

4g2,4A
492,40
246,2O

49,2+

1. s55, Oê

2.747 ,Ab
339,0O
446,AA

6.146,O0
17 ,56A,AO
13 ,174,AA

\ . \12,OO
2,513,54

243,AA
28 ,34
66,74

281,8€)

COM 1OA UNlDADES, EI4BALADAS

COM 1OO UNIDADES, Eí9SALADAS

CX

CX

COI4 1OO UNIDADES, E]YBALADAS CX

7a

ao

,82

83

CX 16.
1A-5!- ^'

I

5:

s;

49,24
49,24LAI4INAS DE B]STURI CÂ]XA

lNDIV]DUALIYENTE. NÚ]YERo 11

LÂI4]NAS DE BISTURI CAIXA
INDIVÍOUALI,IENTE. NÚi\4ERO 15

LÀI4INAS DE BTSTURI cA]xA

i 81 ..
r85

.97

... 8.i. 
.

89

l 't"-. .
i91
.92

93
g4

...?5,. -
.96
.t 
.s7.

ÍNDTvTDUALTIENTE. Núf4ÊRo 21

LANCETAS PARA I4ED]DOR DE GLÍCOSE-LANCETAS

ESÍER] L]ZADAS, ULTRAFINAS, C/1OO-UN]VERSAL

-ENCOI IiOSPI]AIAR JL OAPE. 5O(N1 X \OY NÂO PI(O-ADO

I FNCO- FOSPITA-AR DE OAPF. /O(í9 X sOM \ÀO PT(OIADO

LUVA CIRURGICA ESTER]t NA 7,5
LUVA CIRURGICA ESTER]L NA 8,0
LUVÀ DE PROCEDII'4ENÍO TAT4. G C/ 1OO

LUVA DE PROCEDII4ENÍO TAI4. 14 C/ 1OO

LUVA DE PROCEDTI\4ENTO IA]\. P C/ 1AO

LUVAS DE PROCEDIIlENTO CAIXA COI4 1OO TAMNHO (PP)

|4ASCARA DESC. TRIP. C/ ELAST. C/ 5O

MSCARA PIASTJ(A IRAN)PARI\-F ÂDI IO DARA ,INAIÂ(ÀO

MS(ARÁ P-ASTI(À -RA\qPAeF\lL IN'A\-IL PARA INAiAçÀO

T4oNoNYLON 4 A C/ AG. (-U{| 24
M0N0NYL-ON 5-0 C/ Ae, COM 24

OCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR

RL

RL

CX

CX

CX

CX

CX

UN

UN

CX

40
50

1A

1A-;;'
CX

úr'ro

LT

5.

10
15

66,7O
..tii,:s
...31? t7?

a1 ,1O
63.6,65

.. ...9râ".
111§ 4L,07

N"
\\

TIPO 51 64,a1



99 P.V.P.] róPICO ÂQUOSO, SOLUçÀO-C/I . AAA\41 LT 15 42'64 639 
'60

1OO oADr. CR,AU CIRURGICO 1OX1OO ql )a 1a1 ,n 2.o14,)A
:l)a PAPEL GRAU CTRURGTCO 15X19O RL 2A ]+},rc 2.Aü,2A

7O.3 POVIDINE DEGERMANTE C/ I,OOML , !T 3eÍ 4A'a7: 1.226,70
tol PoVTD]NF loolco (/ Taoo{- -l lo 42,)) 1,26g,ga
1A5 SACO DF XO HOSPTTÀLAD BaA^JCO -H-OSO loollloo pL 25 LA1,A/ 2.526,15

JNIDADTS

99 P.V.P.r TOPICo ÂQUOSO, SOLUçAO-C/p.v.p.r róptco ÂQuoso, soLuçÃo-c/1 . aaol4l LT 15 42,64

1A6 SÂCO DÊ LIXO HOSP]TALAR BRANCO LE]TOsO 5OLI1?O UN]DADES PC )51A6 SÂCO DÊ LIXO HOSP]TALAR BRANCO LE]TOsO 5OL/1?O UN]DADES PC )5 13,34 1.833,50
707 SCA-o No19 U"r 2AA A,62 72a,AO

7Oa SCÂLP No21 UN 25O A,62 155,OO

1A6 SÂCO DÊ LIXO HOSP]TALAR BRANCO LE]TOsO 5OL/1?O UN]DADES

. 709 iscALP N"23. UN 45O A,62 279,OA

71A SCALP No25
<aÂr D r\lo-)7

uN 45O A,62 279,04
uN 450 A,62 219,gO
UN

111 SCALP N'27 UN 22O 4,62
, tú .sÉnrrce beiê. óe órúL i/ Àéulira- r- úNô - so6o a,46

I14 SERINGA DESC. DE O5I.1L C/ AGULHA UND 25AO

:115 SERÍNGA DESC, DE 10}41 C/ AGULHÂ UND 2gAO

vasELrNA LÍQUTDA 1 It.

116. sFqINg.4,.DEsc.. .DE._2q:Y.!.!/,4!.u-rHA . . .,....u.)P., ..,.... .. . ..._ _- .1204
11'1 SORO FrSloLoGrCo DE 5A0ML

118 SORO GLISOSADO DE 5AAI4L AMP

119 SORO RINGER CONLACTADO DE sAOI4L AI']P

12O TÊRI1OI4ETRO C LTNTCO DTGITAL , UND

DI I ER[4OI4L1RO (LiNl(O DL lv]LR( JRrr2a rER[4oI4EÍRo cl]Nrco DE l'4ERCúRro UND 15 95,39 L.430,85
122 -RAS P/ -Ec-Fs Gl -(OsL rÀlÁA iofj\ comoirddo -on1 (/ lOA 9o,91 9.6a1,AO

GtlCOSII'4ETRO COI,IPLETO,

t): ToJ(A BRANca DEscaRTÁvE- cot4 Ê-AS lco pa(a- L L00 oL )0 Jo,02 /)a,4a
t)4 TJBo DL LÀTtx 200,CAqROTE)-PACOTE COM t5 lv1 pC 5 118,58 592,9a

TOTAL 205.266,3ü

3.A.DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

3.1. Efet!ar o pagamento relativo ao objeto contnatado efêtivãmente Í'ealizado,
cláusul.as do respectivo contrato ou outros instrumentos hábels.
S.2.Proporciorar ao Contratado todos os meios nêcessários para a flel execução do
contrataÇão, nos termos do correspondente instruflento de ajuste.
3.3.Noti.ticar o Contratado sobre qualquer lrregularidade encont.adâ quanto à qualidade dos produtos ou

serviços, exe.cendo a mais ampla e completa fiscatlzação, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.outras obrigacões estabelecldas e relacionadas na flinuta do Contrato - anexo I1I.

4.O.DAS OBRIGAçõES DO CONTRATADO

4.1. Responsabilizar se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem coüo por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
4,2. Substituir, arcando coü as despesas decorrentes, os materiais ou servlços que apresentarem
defeitos, alteraÇões, imperfeições ou quaisquer irregularldades discrepantes às exigências do
iirstrurÍento de ajuste pa(tuado, ainda que coÍrstatados somente após o recebimento ou pagamenio.
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e

expressa ôutorização do Contratante.
4.4.llanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condiçoes de habilitaÇão e qualificação exigldas no respectivo processo
licitatório, conforme o casoJ apresentando ao Contratêntê os documentos necessánios, sempre que

solicitado.
4.5.Emitir Nota Fiscal correspondentê à sede ou fl1ial da emp.esa quê êfetivamente participou do
certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
4.6.Executar todas as obrigações ôssunidas sempre cofi observância a melhor técnica vi8ênte,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
cornespondentes.
4,7.outras obrigações estabelecidas e relacionadas na lvllnuta do Contrato - anexo III.

5.A.DO PRAZO E DA VIGÊI,]CIA
5.1.0 prazo máximo de entrega do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condiÇões e

hipóteses previstas no Art. 57, § 1e, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da
eflissão do Pedldo de Compra:

Entrega: 10 (dez) dias.
5.2.4 vigência do rêspêctivo contrato será deterflinada: 2 (dois) meses, considerado da data de sua
âssinatura.

5.0. DÔ REA]USTAMENTÔ

6,1.0s preços contratados sãô fixos ê irreajustáveis no prazo de un ano.
6.2.Dentno do prazo de vigência do contrato e medlantê solicitação do Contratado, os preços poderão

de acordo com as

objeto da presente

na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE

N
sofner reajuste após o interregno de um ano,



acumulado, tomando,se por base o mês de apnesentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente parà as

obrigaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrência dô anualidade.
6.l.Nos reajustes subsequentes ao pnimeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
6.4.No caso de atraso ou nãÕ divutgação do Índice de rêajustamento, o Contnêtante pêgará ao Contratado
a importância calculada pela ú1tina variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o indiae definitivo. Fica o Contrâtado obrlgado a aprêsentan memónia de cá1c!1ô
refenente ao neajustamento de preços do valcr remanescente, semprê que este oconne..
6.5.Nds ôfe.icôes finais, o índice ütilizado para reâjuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
üais sen utilizado, sêrá adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislaÇão então
eÍn vlgor.
6.7.Na ausência de previsão 1egal quânto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
pana reajustamento do preço do vê10l. .ernanescente, por meio de têrmo aditivo-
6.8.0 reêjuste poderá ser reafizado por apostilêmento,

7.0. DO PAGAIíENTO

7.1,0 pagamento será realizado mediante processo regufar e em observância às normas e procedimentos
adotados pelo oRC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do penÍodo de
adimplemento.
7.2.0 desêmbolso máximo do periodo, não será superior ao vaior do respectivo adimplemento, de acordo
conr o cronografla aprovador quando for o casoJ e senpre em conformidade com a dlsponibiiidade de
recursos financeiros.
7.3.Nenhum valon será pago ao Contratado enquanto pendente de llquidação quafquer obrigaÇão financeira
que the for imposta, em virtude de pênalidade ou inadlmplênciaJ a qual poderá ser compênsada com o
pâgamênto pendenteJ sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natuneza.

8.O.DA COMPROVAçÃO DE EXECUçÃO E RÊCEBIMENTO DO OB]ETO
8.l.Executada a presente contratação e obsêrvadas as condiÇões de adimplemento das obrigações
pactuadasr os pnocedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o caso, às

disposições dos arts. 7a a 76, da Lei 8.666/93.

9.O.DOS PROCEDIT1ENTOS DE FISCALIZAçÃO E GERENCIAI4ENTO

9.1.5erão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato,
nos tenmos clá nornê vigenteJ especialÍnente pana acompanhar e fiscalizar a sua execuçãoJ
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de pertinentes a

essas atribuições.

16.O.DAS SANçõES ADà1INISTRATIVAS
10.1.Quem, convocado dentro do prazo dê validade da sua proposta, não aelebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar docuÍnentaÇão falsa exigida para o certame, ensejar o retandamento da execução de
seu objetoJ não rnantiven a proposta, falhar ou fraudar na execuçâo do contrato, comportar-se de nlodo

inidô!'reo, dectarar informacÕes falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
ficará iflpedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou lYunicípios e, será
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificêdo de Fornecedonês SICAF do Govenno Fedenal e de
sistemas semelhantes manti.dos por Estados, Dlstrlto Federal ou tlunicípios, peLo prazo de até 05 (cinco)
anosJ sem prejuÍzo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
10.2.Â necusa injusta em deixar de cumpnlr as obrigaÇões assumidas e preceitos legals, sujeitará o
aontratado, garantida a previa defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei
8.666,/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zerc víngula cinco por cento) aplicada sobre o

valor do contrato por dia de atTaso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de 1-0% (dez por cento) sobre o valor contnatado pela inexecução total ou pârcia1 do contrêto; d -
simultaneamente, qualquen das penalidades cabÍveis fundaírentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
10.l.Se o valor da rnulta ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a

comunicâção ao Contratado, será autonaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (un pon cento) ao mês, ou, quando for
o caso, cobrado judicialmente.
lO.4.Apôs a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, rêalizar se-á comunicação escrita ao
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penâlidades de advertência e $ulta de mora
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, inforflando ainda que o fato será registrado
e publlcado no cadastro correspondente.

11.O.DA COI'IPENSAçÃO FINANCEIRA
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste lnstnumento, e desde que o Contrêtado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão financeira, devida
desde a data linite fixada pana o pagamento até a data conrespondentê ao êfetivo pagêmento da parcela.
os encargos moratórios devidos ern .azão do atraso no pagamento serão calculados com utÍ1ização da

segulnte fórmula: E1\,1 =NxVPxT,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerodêdlasentreadata
previstaparaopagamentoeadoefetivopagamênto;VP=valordaparcelaaserpaga;eI=índicede
compensação financeira, assim ôpurado: I = (TX + 1,oo) + 365, sendo Íx = percentual do lPCA-IBGE
acumulado nos últimos doze meses our na sua fa1ta, um novo Índice adotado pê1o Governo Federal que o
substitua. Na hipótese do referido Índice estabelecido para a compensaÇão financelra venha a ser

N,



extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substitulÇão, o que vier d

sen detênminado pela legislação então em vlgor.

12.O.DO T1ODELO DE PROPOSTA

i2.1.É pa.te integnante deste Termo de Referência o modelo de pnoposta correspondente, podendo o
ticitante utiliza 10 corno referência Anexo 01.

FRTVFI TO DÂ STIVA FERNANDÊS

PnegoeÍro oficial

N



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA I.IUNICIPAL DE DUAS ESÍRÂOAs

cor4rssÀo PERT4aNENTE DE LrCr IAçÀO

ANEXO 01 AO TERI4O DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

pRÊGÃO ELETRôNICO Ne OOO13 / 2OzI

PROPOSTA

REFERENTE: PREGÃO ELEÍRÔNICO N9 OOO73/2927
PREFETTURA PIUNTCIPAL DE DUAS ESÍRADÀS . PB.

0BlEÍO; AquisiÇão parcelada de mateniais médicos diversos, para atendel. as necessidades diárias do
Fundo t'4unicipal de 5aúde e suas demais entidadês vinculadas, mediante requisição diária e/ou periódica,
devendo a entregâ ocorrer nos focais determinados pelo setor competente deste município.

PROPONENÍE;
CNP]:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitacão eÍr epÍgrafe, apresentamos proposta confonme abaixo:

cóoIco DISCRIiIIMçÀO
1 A8A]MDOR DE LINCUA E}1 I,1ADE]RA C/ 1OA

2 AGUA DESTILADA GAL, C/ 5 LTS

] ÂGUÁ OXIGEMDA C/ IAOAM,L

4 AGULHA DESC. 13X 4,5 CX C/ L00
5 AGULHA DESC, 25X6 CX C/ 1AA

6 AGULHA DESC. 25X7 CX C/ 1AA

7 ÀGULltA DESC. 25X8 CX C/ lAA
8 AGULHA P/ INSULINA ULTRAFINE

9 ALCooL 
^ 

7A% C/ 11AAML

1A ALCOOL GEL DE 564 ML

1A ALCODÃO HIDROFÍLO DE 5AAG

12 ALI4OTOLIA TRANSP. 25AI4L

1,] ALI4OTOLIA TRANSP. 5AOML

14 APARELHO P/ NEBUL]ZACÃO COT1PLETO

15 APRELHO DE PRESSAO COTIPLETO

16 ATADURA DE CRÊPOI1 DE 1OCIVI PCT C/ 12

i7 ATADURA DE CREPOI'I DE 15CI'1 PCT C/ 12

18 ATADURA DE CREPOI1 DE 2AA4 PCÍ Cl 12

19 Bú SA Dr (OLO5',. DÉS(, p-45r. ó?i\iNi a/ r0

20 cAr4PO OPERAToR]o 45X50

21. CATETER TNTRAVENOSO N'14G CAIXA CO}1 1AA UNIDADES

22 CATETER INTRAVENOSO NO16G CAIXÂ COI4 1OO UNIDADES

23 CATETER INTRAVENOSO NO18G CAIXA COI'1 1OO UNIDADES

24 CATETER TNTRAVENOSO N"2OG CAIXA 
'OIY 

1OO UNIDADES

25 CATETER INÍRÀVENOSO N'22G CÁIXA COI.4 1OO UNIDADES

76 CATFTER INTRAVÊNOSO N'24G CA]XA COM 1OA UNIDÂDES

27 CATETER ]ELCO DESC. N! 14
28 CAIETÉR ]ELCO DÉSC. NP 16

29 CATETER ]ELCO DESC. NO 18

1A CATEÍER JELCO DESC. NO 20

31 CÂÍETER JELCO DESC. NA 22

32 CATETER ]ELCÔ DÊSC. NE 24

33 CATÊTER P/ OXIGEN]O TTPO OCULOS

34 CATGUT CROI4ADO 3-A C/AG. C/ 24

35 CLA]I4P UI1BÍLICAL C/ 1OO

36 COLETOR DEsC. DE 8OI4L STERIL COÍ14 TAI,,IPA

]7 COLÊIOR DÊSC. DE URINA E!1 POLIPROPILÉNO 5TER]L SISÍEI4A ÊECHADO

38 COLÊTOR PERFUROCORTANTE 13LTS

39 COLETOR PERFUROCORTÀNTÊ 3LÍS
4A COLETOR PERFUROCORTANÍE TLTS

41, COLETOR UNIVERSAL EI4 POLIPROPÍLENO COI,I CAPAC]DADE DE 8OI'41

42 CO'qORESSA CIqURC]LA (AVDO OPFqATOR]O 45CIr' \ )O'Y

IíÂRCA/iIODELO UI,IIDADE

PCÍ
GL

LT

CX

CX

CX

CX

UND

LT

PT

PCT

UND

UND

UND

UND

DZ

DZ

DI
PCT

PCÍ
cx
CX

CX

CX

cx
cx

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

PCT

UND

UND

UND

UND

UND

UND

PC

QUÀNTIDADE
20
3A

4A

4@

2@

2A

20
3AA

a50
4A

!54
124
L20

5

L0

104
124
104
140

3A

7A

70

lo
L0

L0

70
aaao
raoo
aaoo
TAOO

7000
TAAO

104
1A

40
'J.040

7@O

!80
100
7AO

\§\i / 1000

N5
\



ENVÊLOPÊS 2_O PRETO

61 FIO DE SUTURA I4oN0NYLON COI1 AGULHA TIP0 TRÍANGULÂR CoRTANTE Cx 24

43 COI4PRESSA DE GA7Ê 7,5X1 ,5 PCÍ Cl 50A

44 DETERGENTE ENZI]\'IAT]CO C/ IAAAY]L

45 ELETRODO P/ E.C.G. C/ GEL PCI C/ 30
Á6 EOJToO (O\[XAO IVIAS t/ (-AuP

47 EQUIPO I4ÁCROGOTAS C/IN]. LAÍERÀL

4A ESCOVA GINECOLO6ICA ESTERI L

]ND]VTDJA VT\' L, \. \4LRO I I

81 LÂiYINAS DE BISÍURI
TNDIVIDUALi4LNT T, NUI'ER1 I5

87 LUVA CIRURGICA ESTÊRIL NA E,O
88 LUVA DE PROCED]I4ENTO TAt4. G C/ 1OO

89 LUVA DE PROCEDII4ENTO TAiV]. í'4 C/ 1OO

PCÍ 2AA

tI 2A

PCT 5A

UND 5OO

UN 2OA

UND 5AA

.cx

...!I.,.. ;..,-.... ., .cx:
- ôi --: ' -

5s ,eipnruu p/ exff'rr err':ecoroeiiô cl iõo ,

ISPECULO VAGINAL (G), 57 :ESPÉCULo VAGTNAL (G) r , uN ao@

5? FSPFCULO VAGJNAL (I{) UN :.:OO

5l tSotC--O VACI\A- (o) uN lAO53 ESPECULo VAGTNAL (P) llN laa
54 ÉSPECULO VAGINAL ESÍÉRIL DESC. TAí'I. í\4 UND 1AO

55 ESPECULO VÂGINAL ESTERIL DES'. TAI4. P UND 7AA

56 ESÍE-OSCODIO St[.p-r\ lr\D I)
57 FTO DE SUTURA CATGUT CROI\IADO COI4 AGULHA CILÍNDRICA CX. 24 ENVELOPES 2-O CX 557 FTO DF SUI-RA CAT6J- CROI\IADO (OV ACULIA (I, [\DRI(A C\. 24 TNVTLOOTS 2-O LX 5

58 I IO Dc SLJI -RA CATGr- CROMDO (0{1, ÁGLJL{A LILI\DPI(/r Cx. za t\Vl-'ODL\ r-a I X 5

59 FIO DE SUTURA CATGUÍ SIíV]PLES COi'l AGULHA 2C[1 CX. COI4 24 ENVELOPES 4.0 CX 5

60 IlO DE S-T.RA I4O\ONY 3\ LOM AGULI.IA -TOO ']RIA\CIJLAR (OR-AI\TE C/.24 CX

5

-\VI I ODLs J-A PRETO

6' F]O DE 5UTURA IV]ONONYLON COI1 A6ULHÂ T]PO TRIANGULAR CORTANÍE CX.24 CX

I NVL-OPL5 4-O ORETO

FITA ADES]VA HOSPITALAR 16X50 UND

IITA ADISIVA hOSPITA-Aq lolr'I4 x )0^4, IITIBALAGEíV TI\DIVlDJAI CO14 DADOS DE RL

TDtI\IIII(ACAO I ORO( EDC\TTA

DÁDOS DE I:FITA PARA AUTOCLAVÊ 19l\1t4 X ]OCí4. EI\4BALÁGÊ[1 ÍNDIVIDUAL COM

IDENTIFÍCÁÇÀO E PROCEDÊNCIA

67 FIMDOR CITOLOGICO DE 1OOI4L

68 FRALDA DESC. GERTATRICA TAM ú C/9 PCT

69 :FMLDA DESC. GER]AÍRICA TAM 14 C/9 i : PCT

70 GAZE HIDRÓTÍLA EI,] ROLO 9114 X 91CI4 RL

71. GEL CONDUTOR P/ ULÍRASSOI4 C/ |AAAML LT

72 GERI4E RÍO 1 L LIqUIDO PAR,A EsÍERELIZAçAO LT

z+" - '-iiií tl'úÉáüLrzÀçaó iruÊÀniiL, ui'iiôÁóÊ : i uNrD

75 KIT PAPÂNICOLAU I ESPÉCULO, LUVÂ EVA,ESPATULA DE AYRES,ESCOVA E PORTA UNID

UNID

UNID. .

5i

.)9
14.

3?i'ià

4@

70.
7A
1@.

3s
7b,

40'''Àà
5A

63

64

65

50

10

lAO
700
1AA..P.At... -1. -

P4R_. i. .......

10
5

5r

l

42i.

I4ONONYLON 4-0 C/ AG. COl4 24

1A1. PAPEL €RÂU CIRURGICO 15X1OO
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'Lal scalP N'19

DE O1I'41 [/ A€ULHA

DESC, DE O]I4L C/ A(

DESC. DE 1AML C/ AGULHÁ

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$

PRAZO DE ENTRE6A:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente
Banco:
Conta:

LoLd-L e Lrd Ld,

para fins de paganento:

NOME/CPFlASSINATUR,A
Repnesentante 1ega1 do proponente.

oBSERVAçÃO: a pnoposta devêrá se. elaborada em papêI tirnbrâdo do proponente.

1

PC

PC

...-[

UN

UN

UN

UN

116 SÊRINGA DESC. DE 2OML C/ AGULHA

777 FlSIOLOGICO DE 5OO|"1L

118 SOR0 GTISOSADO DE 500PlL

119 SORO RINGER CONLACTADO DE 5OO[41

724 TER}.IOI4ETRO CL]N]CO DIGITAL
1)I |ERI'4OMÉ'RO ( -INI(O DE [4ER(ÚR-O

122 ilnas p/ resrrs àrrcose cerxn 5auN combinado com GLIcosIlvlETRo coI'lPLETo,

I2J |OI,(A ERANCA DESCARTAVEL COI.À ELÀST]CO-PA(O'I L 1OO



ESTADO DA PARAÍBÂ
PREFEITURA Ê1UNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COI'4]SSÀO PERMANENI É DF ITCTTA(ÀC

ANEXO II PRÊGÃO ELETRÔNICO NS OOO13/2021

]YODELO DE DÊCLARAÇÃo - não possuir no quadno societário servidor do oRC

REFERENTE: PRE6ÃO ELETRONICO N9 gOO73 / 2921
PREFEITURA NiUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB.

PROPONENTE

cNp l

1.0 - DECLARAçÃO de que não possui no quadro societánio, servidor público da ativa do óngão realizêdor
do certame ou de qualquer entidade a e1e vinculada.

0 proponente acima qualificado declara não possulr em seu quadro societário e de funcionários, qualquer
servioor efetivo ou comlssionado ou êmpregado desta prefeitura Municipai de Duas Éstradas, como também
em nenhum outro órgão ou entidade a e1a vinculada, exe.cendo funÇões técnicasJ gerenciais, comerciaisJ
administrativas ou societáriês.

Local e Data.

NOT1E /CP F /ASSlNAÍURA
Rep!"esentante legal do proponente.

oBSERVAÇÃo: a declanaçãc devená sep elâborada êm papel tifibrado do pnopônêntê.
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ESTADO DA PARAÍSA
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE DUAS ESÍRADAS

coirlssÃo PERIaNENTE DE LICITAçÃO

AIIEXO III . PREGÃO ELETROiIICO N9 
^OO73I2O27

I4INUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N9 OOO71I2O27
PROCESSO ADMINf STRATIVO N9 21LOO4PEOOO1,3

CONTRAÍo Ne: ..,,/... -CPL

TERI4O DÊ CONÍRAÍO QUE ENTRE

NA FORI4Á ABATXO;

pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipâ1 d€ Duas Estradas - Rua do
Comércio, 23 - Centro - Duas Estnadas PB, CNPI ne 08.787 .O!2/OOA1-10, neste ato representadâ pela
Prefelta loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, So1teira, Funcionaria Publica, residente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, SN Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O90,407.594-40, Cârteira de
Identidadê ne 3.570.572 SSP, doravante simplêsmentê CONTRATANTE, e do outro lado .......

., neste ato nepresentado
domiciliado f,â ....r . .... - ..., CpF ne
Identldade re ....r doravante simplesfliente CONTRATADO, decidirem as partes
presente contrato, o qual se regerá pelas cIáusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRII'IEIRA - DOS FUND'{\,IENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidâde Pregão Eletrônico ne OOO73 /2O2f, processada nos termos da
Lei Federal ne 1O.52O, de 17 de luLho de 2002 e subsidiariamente a Lej- Federal ne 8.666, de 21 de lunho
de 1993j Lei Complemêntar ns 123, de 14 de Dezembro de 2OO6i Decreto Fedenal ne 7OO24, de 20 de
setêmbro de 2079; e legislação pertinentê, consideradas as alteraçôes posteriores das rêferidas nôrÍnas.

CLÁUSULA SEGUNDA . DO OB]ETO:
O presente contrato tem por objêto: Aqui.siçâo parcelada de materiais médicos diversosr parâ atender as
necessidades diárias do Fundo lYunicj.pal de 5aúde e suas dêmais entidades vinculadas, mediantê
requislção diária e,i ou peniódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determlnados pelo seton
competente deste municÍpio.

0 fonnecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expnessas neste
instrumento, proposta apresentada, êspêcificações técnicas c onres pondentes, processo de licitação
modal-1dade Pregão Eletrônico ne OOOL3/202L e instnuçôes do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo pârtes integrantes do pnesente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma
pancelâda.

CLÁUsULA TERCETRA . DO VALOR E PREçOS:
O valor total dêste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REA]USTAÍiIENTO EÊ1 SENTIDO ESÍRITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveís no prazo de um ano.
Dêntno do prazo de vigência do contrato e medj.ante solicitação do Contratado, os pneços poderão sofner
reajuste após o interregno de um ano, na mesma pnoporção da variação v€rificada no IPCA-IBGE acumulado,
tomando-se por bãse o mês de apresentação da respectiva pnoposta, exclusivamente para as ôbrigações
iniciadas e concluÍdas após a oconnência da anualidade.
Nos reajustes subsequêntes ao primêiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustanento, o Contratante pagará ao Contratado a
impontâncj.a calcuLada pela úItima variação conhecida, liquidando a diferença cocrespondente tão logo
seja divulgado o Índice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar meíúria de cá1cuIo
refenente ao reajustãmento de preços do valor remanescente, senpne que este o(orrer.
Nas aferiçôes finals, o índice utitlzado para reajustê será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, sená adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela Iegis1êção então em

vigor.
Na êusência de prêvisão legal quanto ao indice substituto, as partes êlêgerão novo
reajustamento do preço do valon remanescentêr por meio de terÍlo editivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

Índicê oficiâ1, para

S1 CELEBRAI4 A PREFEITURA T4UNICIPAL DE DUÀS

FORNEClMENTO CONFORME DISCRIMÍNADO NESTEESTRADAS E

TNSTRUMENTO
., PARA

, CNPI ne Por .... rêsidente e
Canteira de

contratantes assinar o

N



CLÁUSULA qUINTA - DA DOTAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constantê do orçamento vigente:
Recursos Própnios do MunicÍpio de Duas Estradas:
07 . 00 - 70. 30L. 2002. 2029 - 2140000. 01 - 3. 3. 90. 30. 07 ;
01 .00 - 10.39!.2002.2030 - 21,roggo.0r - 3.3.90.30.0r

CLÂUsULA SEXTA - DO PAGAI,IENTO:
o pagamênto será êfetuedo mediante processo regular e
pelo Contrôtante, da seguinte maneira: Para oconrer
adimplêmento.

CLÁUSULA 5ÉTII4A - Do PRAzo E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entnega do objeto ora contratado,
previstas no Ant. 57, § 14, da Lei 8,666/93, está
Pedido de Compra:
a - Entnega: 10 (dez) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: 2 (dois) meses, considerada da datê de sua
assinêtura.

CLÁUSULA OITAVA - DAs OBRÍGAçõES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o paBamento relativo ao forneciÍnento êfetlvamente realizado, de acondo com as respectivâs
cláusulas do prêsente contrato;
b - Proporcionan ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irnegularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa flscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidadês COntratuais e legais;
d - Designar representantes com êtnibuições de Geston e Fiscal deste contrato, nos termos da norÍna
vigêntê, especialmente para acompanhan e fiscallzar a sua execuçãoJ respectivamenteJ permitida a
contratação de terceinos pana assistência ê subsidio de informaçôes pertinentes a essas atribuições.

cLÁusuLA NoÍ{a - DAs oBRTGAçõES Do COi'ITRATADo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito nâ C1áusula correspondente do presente contrato,
dentno dos melhores parâmetnos de qualidade estabelecidos para o ramo de atividadê relacionada ao
objeto contratual, com observáncia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaçôes concernentes à 1eg1s1âção fiscaL, civj-l,
tributária e trabal"hista, bem coÍno por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtu1o,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contnatado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, acelto pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
c, - Permitir e fâcilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infonmes e esclanecimentos
solicitados.;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompânhâmento pêIo órgão interessado.;
f - Não ceder, transferir ou subcontratâr, no todo ou em parte, o objeto deste instrunento, sem o
conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - [4anter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitaÇão ê qualificação êxigidas no nespectivo processo licitatório, apnesentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUsULA DÉCIÍIIA - DA ALTERAçÃO E RESCISÃ0:
Este contnato podená ser alterado com a devida Justificativa, unilateralmnte pelo Contratante ou por
acordo entce as partes, nos casos previstos no Ant. 65 e será resclndldo, de pleno direito, conforme o
disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supnessões quê
se flzerem nas compnas, até o respectivo limite fixado no art. 65, § 1e da Lei 8.666/93. Nenhum
acréscimo ou supnessão poderá êxceden o limitê estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCII4A PRIMEIRA . DO RECESIMENTO:
Executado o pnesênte contrâtô e observadas as condições de êdimplemento das obrigaçôes pactuadas, os
procêdimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contrâtantê obêdecenão, confonme o caso, às
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OÉCIÍiíA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
a recusa injustâ em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceltos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei
8.666/932 a - adventência; b - multa de mora de 0,5% (zero vÍngula cinco por cento) aplicãda sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entregâ, no inÍcio ou na exêcução do objeto ora contratadoj c -
multa de LO% (dez por cento) sobne o valor contratado pefa inexecução total ou parcial do contrato; d -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabÍveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70.52A/02.
Se o valor da multa ou indenização devida não for necolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao
Contratado, será automaticamentê dêscontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a

\(',§

em observância às nonmas e procedimentos adotados
no prazo de trinta dias, contados do periodo de

que admite prorrogação nas condiÇões e hipóteses
abaixo i.ndicado e sená considenado de emlssão do



fazer jus, acrescido dê junos moratónlos de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
j udicialmente.

cLÁusuLA DÉcrüA TERCETRA - DA cofipEr{saçÂo ÉrNÀrrlcÉrRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenhô concorrldo de alguma forma pana o atnaso, sêrá admitida a compensação financeire, devida desde a
data limite flxada pana o pagamento até a data correspondente ao efetlvo pagamento da parcelê. 0s
encargos moratórios devidos em razão do atnaso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte
fórmula: EM = N x VP x I, onde: ÊM = encangos monatórios.; N = número dê diâs entrê a datâ prêviste para
opagâmentoeadoefetivopagamento;VP=valordaparcelaaserpaga.;eI=Índicedecomgensação
financeira, assim apurado: I = (Tx r 100) r 365, sendo Tx = percentual do IPCA-ÍBGE acumulado nos
Úl.timos doze meses ou, na sua fa1ta, um novo Índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipótese do referido Índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais set utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinâdo pela legislação então em v1gor.

CLÁUSULA DÉCIMA qUARTA . Do FORo:
Pãnâ dirimir as questões decorrêntes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comanca de Guarabira.

E, pon estarem dê pleno acondo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vai assinado
pel.as partes e por duas testemunhas,

TESTEMUNHAS

Duas Estradas - PB,

PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO



DIÁRI0 OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
Cr-iadc peia Lei Municipal nç 4212000, de 21de dezembrc cie 2000.

CIRCULçÀo * ELETRÔNlcA - ÊNDEREço: https://duasestradas.pb.gov.br/categorylimprensa/diario-oficial/

_ C'RCULÇÂO _

06/L0/2421

ESTADO DA PARÂiBA
PREFEITURA MUNICIPAL OE DÚAS ÉSTRADAS

AVISO DE LICITAçÃO
PREGÃO ELETRONICO NO OOO13/2021

Torna públlco que fará realizar através do Pregoeiro Oficial ê Equipê de Apoio. sediada
na Rua do Comercio, 23 cenko Duas Estradas - PB. por meio do site
https://bnc.org.br/sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preç0,
para: Aquisição parcelada de mateÍiais médicos drvêrsos, para atender as necessidades
diárias do Fundo Municipal de Saúde e suas demais êntidades vinculadas. AbertlrÍa da
sessão pública: 09100 horas do dia 22 de Outub.o de 2021. lnício da fase de lancesr para
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: hoÍárro de Brasília DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei FedeÍal n" 10.520/02 e
subsidiariamente a Lêi Fêderal n' 8.666/93; Lei Complementar no 123106i Decreto
FedeÍal n' 1 0024/19; e legislação peftinênte, considêradas as alterações poste.iores das
reÍeridas normas lnformaçôes: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. no endereço
supracitado. Teiêfoner (083) oUVlDoRlA Nô SITE. E-mail:
pÍefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Ediial:
s/ww.tcê.pb.gov.br; hths://bnc.org-br/sistema/.

http://dLrasestradas.pb.gov.brl;

Duas EstÍadas - PB, 05 de Oúubro de 202í
ERIVELTO DA SiLVA FERNANDES - Prêgoêiro ofiGial
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DIÁRIO OFICIAI, DÀ UNIÃ[) - §"ção 3 lSsN 1677-7069 N! 190, quàrtaJelra, 6 de ootubro de 2021

aÍÍxÀÍo o€ ooÍÍiÂm

OBltto: &!i.iriô oé,g.n.irl de géns6 .Ímêntictü rã.ã composido d€ rt da
MêÉ.dã EEolar rs5Ér'6 ao ateí<tm.to dé .rrançõ e alu6 rasi@I.óor nat
C.êd1ês ê Éçolâe üdl.da a Êêd. M!írcrpal dê E6im de câtoh dô Ro.hlPB, êm
ürhrdê do oistrao Ílê cdt ato ne 0090102141e Deíeto de slnràÉo de t,nér&ôcÉ an
0@6512021. rUi/oÁMENTO LE6Á!: okp€.* d. ücitiÉo ô. OP00oo9/2Ir2!, 0olÀçÁo:
*els P(iprtr do Mu.a{Diô.k Crtdé do fiô<hã: rPMlP À[ t Olt o§ 12J6!.@U2O13
- MáÊurdrdo do €nti@ t!â<rsotal 12367.0011.1023 - P'óema Na.ronâ{ da Mê,à.1á
Éçorer 12.365.(I)a.2219 - Mâíúensão d, Édurâçã. rFôntir - C6lÉ Êsret PídÊn6
12.X61.@77,27rn - Manútençao d€ ourrs Fônrê5 dé Ré.utsd do FNÔr 339030.00 -
Mar€rÉl dê Conrutu 339O1OjO - Ouvo! Mãteriak dê C@ium- M6ÊNOA até
r9êr202!. PÂÂltl CONÍn^tAúIts: aíêÍeiruá Múicipâr ilê CatoÉ ttc Âehà ê: CT Nq
0ô16u2O21 . 05.10 21 - rAMtUS VtEtaA DA sltvA 1U6tÍX342454 - RS 

'16.355,92.

^Yrso 
Dr Horrô{o6ÀCÃo

FiecÀo El.EÍÚrED rr. 20lrrr1

Nos têm6 do relatónô Í.al apêiêúâdo Cêlo Pregoêno OÍLlal ê óbsêMdo
p3 êcer d! Á§§c.roíla Jú,idi.., rêí..eóte ao Píetão tlêtrôÍ,co ne 0m20l2021, quê objeti€:
Áq!ir4Éô dê aêrer6 alirerticior pãE herendà erólár oêe§áúiã s .têndlrcnto de
cri.nçâ5 ê àlunos d.vdrô..te matricubdG ên cr€h.s ê ês.ol6 úr@t.d* : rêdê
ôuni.joal .L êdkéo .Ê (:rdé do f;..tt. Pa.

HôMOi Go o íoÍ.lpddern íro..dmúto lijts&íio . 4!)l}@ 6 li.irá.ter:
lÂMIUS MEInA 0A SllVÀ 106013{2454 - nS 256 255,90; MÀS€Éa{Â olsllleulooiÂ LIÍ}A -
RJ 47.84L00. Pâra 6iE. t€Ího de rontràb. ,àrã quê uriâ ôs êf.ito! l€eàii, nor tffi

do o€@to Fedêrâl ne 10.024/20ú.

ciiôlé do nÉh3 Pa, 5 d. oü§ib.o dê 2021.
r,UiÔ ÀDOLFO MÂJÁ !ÉAÂEM

Àvlso oE HoMotocÁçÂo
PBEGIo Prraaio^r xe 6al2!dr

oi l€|116 do Élâtório liíal .aÉa a.ío pêlo Prea@iro Olf,jd ê oô.ryrdo
pa,@r da Ásresonã loridi.a, rcí€Íenrê ao PrÉão Pres€nriâl ne 0@€al2021, qu. objeriE:
Á4íisqão d. môte.ia, d. higieié pêlg! p... .tlidê, ,e lle!í,ôd6 d* lê@trúrs 3ô
Múíkí9lo, êm tinudê dr dúúâto do r@tÉlo n. cI c0050/2021 - cPÇ decnênrê do
Pregão Pe*..id na 0{»29Ê021.

HOMOLo@ o @«e.goírt€ít€ Dro@dinento li.itôüid. e {x)s@ o licitante:
IAMIUS !1EliÁ OA sllvÂ 10604!a2454 - R§ rl3.5lL6o P.É ôsjMr l.fu dê cútróto, para
que írta os €íêitos r€8Eis, 6 tffi da Lei rêdêrd ne ú52O dE 1710 200,2.

catdé do RÀlÉ Pa, s d€ o!$b.o d. 2021-
LAU{O Árotro MArÀ s€RAflM

PREFEIIURÀ MUNICIPAI DO CONGO

FUNDo MUNlcrPÀL DE sAúDr Do coNGô
EI'f,^ÍO DE TEil,O AOITWO

3e ÍÉflMO Ao|Ílvo ÁO CONTnATC ,10r2O19 I Oa/EÍOI P@n.€?tâô dô Prab óz
ViBôN,. do Cor!6to Oíirhal p.6 ConirarâCão rle Enpre Ep4ialiÉdã oôra t <uçro
doe 54itd ô. 

^ÍFl-BÉô 
dÊ UBS / COrI§,^TArfiE: íundô MuntiDãl Oê Sêúd. dô ColEo

Jc€fâ S.ndí. rsÊira / CONIn^iÁDO: Cerr.üto.à Go.çrq Lrdà, ,.d?ta 6 CalPl sôü
o . 01667.686/0@1-20 / PttlOOO, 1310912021 

^ 
15106Í]í22 / OÂrÁ DA ÀSSTNÀTURA

ts/@/2o27 / AtnPAno ÉGALi § 1s, ríci$ ll, dô Àrt 57 d. tzi da u.«4iee. cõítÍf.t6,
rd 8.646 d. 21.06 93.

PREFEITURA MUNICIPAT DE CUITEGI

€rÍBÀÍo DE Côir.AtD - rP rÊ 1:021

1.0Í7- de 03 .rê mô de 202! l 06á.66: d$ Oaho&lií À. llhúoin rtc5 di.s útêi5,
n6 ...kE!o srr..ià:ro- T.letone: (!3| 3451.3a(11. E4ll: .pi@eeper.@.pbAd.b..
Editâli súw.tcê.pà.8@,br; ww.portalde.ompràsÉ6ie'.oft .br.

tçr@nca - PS. 4 de OutubD dê 2@1
,UVEXCIO RÔDRIGUES NETO

,tet§Éi@
PREFE'TURA MUNICIPÂL DE ITAPORÂNGA

^vÉo 
oE llctrÂclo

rol/tÀD^ oE cEt@s ir 7/!it 1

^ 
,íêÍêiúê dê nápôrânga - Pa, tômâ príbli.o ql,ê r6f6rá at6vés d.

CoúirÉo Pmànêntê de rj.t 9ào, eê.rãdá h. P6!. roão pÉ5., ,? . CstE rt.p@rEã
. PS, i6 04@ hôÉe .lo dÉ ,, d. Oua,brô dê 20rÍ, r;cirâÍáo moóátrtêÍ,ê iômâ.,â .te
oÍeío\. do tiÍE ffit o,eço. Wà. Cmrai.çto de empr* pr" o rdbmnto e
dertr.é!ào fin.l de @ídús rólidós uóàno em atêÍÍo íáí àÍio de/idàmênE l.cÊnoàdo
p.lo órgão est dúe, .mpêtentê,

RêÚs: preistôs oo orCarie.to vltenrê, Fundâmênto leBàL Lei têdêrâl nq
8,666/93; t i ComplêlMtar nr U3/o5; é lêgÉlâêô p.ninêíte, côúidêrãiÃ,5 ãltêBçõ.s
podê.ir.6 dar reíeÍidar @ú! lntmçõ6: no heirio .hs O7:3O .r 13:tO hmi dc
di6 út it no end.re{é supõ.ftado. Íê,.ídé: loô3} 3451-2383. a.@il:
.plnàpôErEEê3mal..om- ad4ô1i
htorhõ.ãolicirâcoó;,w.la.pb6oYbt

httpi//,taporãn8!.pb.5ov 6Ílàce@á

ttãpoÉ,r8â - PS, 5 de Ourubre de 2021
EDrvtÁ8lltcuosofi RooitGUtS ptNÍo

Prêsi.ler.e da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL OE rTÀPOROROCA

FUNDo MuNrcrpAL D€ saúDE DE rrapoRoRocÀ

Àvt§o
toMnDÂ DE PnEtO§ Ír V2tEro

<o woqçÃo Do sEGuNDo @Lo(!Do
Môdáida@: Toiãd. de Preg.r rc 000Or2Ít2O. nPO: ME Oi PREçO. REGIME:
ÉMPRInÁDA POq mFço GlOB,Àl Oô,éo: cníruçâo de !ú! Undàdê As@ dê Sàúrh .

Oôíe L ónrdmc phn hã orFhcatarià. FUNOO MUNrüpAt Of 
'ÀúDL 

Dr |íA9OROflOCA
at.âréç .h Cómiseão Psmâíentê de &iaatto rom úbli.o que êm @ÍorBidàdê con o
ân. 24 Xr, de t j n.? a.566/93, Coi{VOCâ o lút6itê rêft.Bsie, n. o.ds de
daiiliQção, OCEÂo DoS SAIVTOS Cr4,.lxro, dó$lâ6da ú 2. lugô, ôo @rtare, paÉ a
ú3inatuá do dÍàtô. Á @^tráúção É .ra.á íãs m6n.t @ndiÉêr própo.t r pêlo
orine,m .lnsifiâdo, iEtu5ive cuarto a6 rrr€çor atúlaz6d6 de @nffiôde Gm o êto
c@v@lóno, .o,{or@ aÍt.64, 5 2.. d. Lei d. ContÉtc ê Udraçônr Cãso .ào ãenê, +á
cdw.ldo o le@ire .lasiiêdo, âré quê seje eíêtiEdà a <ônÍrtàÉo, êu *lá, dê.ididâ
p.ra Éocôção ô iiciraÉo,

lr.pdoro9, 5 r,e Oúobrc dê 2oJ1.
ÍÂÂcl3ro FR Nçl oÀ srwÁ

Prérdare dà c?L

PÊEFEITURA MUNICIPAL OE JoÃo PEsSoÁ

Avtso DÉ trotmocÀ(ão

P8acÃo EllYnô Eo sap c 04o43/2121
CHAVÉ CGM: OqHE WLX WU0O.6LIU

Áat õdo í.iatórú áCr.*lád. Éh P..8ei.á d*t Skráriâ, q@ tr.t dó
P,oces Admiúr.rr@ No. 2o2voaa825, olo _objero ê o "nÉGÉÍRO DL PRtçOS PAÀÀ
EVfNIUÀL ÀqUE|cÂO Df MÁIEilalS D€ÍÀÀIAVE S. Prrá ÁÍINDEÀ Âl I/FCE5íoÂDF§
DAs srcxErÀRAsToRGÀo5 DCMÀr{DÁí,firs. corwoRr\ri cDNDrçÕrs r ülGÊ clAs
6rÁBELTOD S NO aDnÀ E SEUS AXe(Ot"

TloMOiO@ o p.@dineíto tuit trrio m +igãíê m t d d6 Em!.es: U
COMÉRCIO DE AtlMElÍIO5 LIDA - C PI: 07-227.808/0001 55, .o iteô 0a pêb velo. total
d. fl§ 1 so3,94 lum Nr qu6h 

^ov€nb 
e quat o enr.s.l:

M,/U Ah3 COMIÂC|O AÍA(áDlsr^ DL MAIÊfirÁL Dt llMPÉZq LlRl.ll - (rPl;
20-oa1.243/00o1-to, n6 itent^alor tôàl. 05 (i9 114.{0a,00) ê 06 lis 6.048r0j,
totâlia.do: RJ 12045610 i@rto e yi.te ni o!aü@m6 é.insentà e *ir @irli §UPiA

Ns 105/20./1 .

O. ii.nr 07 ê 12 íôlaD d..hnd.< aRÀ.Á§çÁoos

]oão ,é@/Pa, 4 dê outubro .E z)21.
AflIOSVALDO DE ANDf,ADI ÁLVES

Sêcrêráriô d. ádmi6irlBçãó

^vrso 
DC HoMolocÂçÃo

E|'EÍiôNrco sÂP N. 4.0!o/2o21
Acarôndo íeláróíio .pÉEnrádo p.lo Preseiro d.rtâ s€d€lánô, q@ tÊti

Proe$o Ádministrâtivô Nr: 7o2!ú$51,.u1o obrêtó é o 'ÊÉlsTÃo DE PR€ços
Evtr,rrua! aeurgÇfu DE supBrMrNtôs dE rúFoRMÁrca, paRÂ ÀTÉNo€B Ás

HOMOTOGO o prEêdiocrto li.irrüiíio eh .pier.íê .r f-ô6r dàs Êmprês:
ÊLÉÍioP€çÂ' Tí IsMEÂclAL €íitu €xPl: I6.501.916y'0o01€5, nG it níváld totâl:
039 (B§ 125.572,90); 040 {ÂS 6-837,00}, 04a (i$ Ée620,00); 049 (RS 7.260,00), 063
(35 10.105,00);065 {R§ 18.000,00} 077 (fi9 4.43s,60), e 083 {Rt a1.6s0,0o},Duàr EsÊdárPB. 5 dê ouruúo dê 20,1í \ (35 10.105,001 065 {R§ 18.000,00} O71 lt\S 4.A1s,6Ol) e 083 {R5 41.6s0,0O),

!f,rvElro DÂ srNA ÊER Â 9rr- L$ - t.Âôltuando Il3 35o 38o,to ltÉ.stos e cr.qleÔtê mn ortocêntE ê oitenti reair e
Dteeqno /.,- t\\,2 z o,q,ma @'nM,, Srrc NEÍ rLcNoLo6rÀ rLA rNroRMÁçÀo rÍDÁ crpi.

,tt,Nt(lpÂt Dt- ÊrpííANÍ Á \l,\' 4r.t90 9r5l0001o2. É irms/vdlq roêl 001 (RS 54r.100,001. e 002 lR5 28.80O.m),
:)2-' ' -- I[ \ robk/ãndo RS s7o ooo,oô rqurnhedor e *tenE m'l rqisl: ê rHoMÁs losE aELTRAo

§e-dÍi6iÀrÁo ,zaN \ or anauro qrguourriruei'ur .cirpr. 1e.913.e0s/0oo1.73. nor irêF/hror tdàr olr
ELsÍiôN|co N; 32lzo2l / N\ (st 3&865,75); 012 {Rt 1-386,00), 016 {Bs 4.21r.5o); 017 iBs 19,6e3,50), 019 {Rs

ÍorÉ Ãiblko qle hré t@lit í .tr@e.tD PrêE@rre On.iãl r Cqupe .,e \ 93.65O,8i l^dênra é t.ês úit tei*eÍt6 É .iíquát ...ie e s6c.t e úifto
Âeo-o, *d,ad. É iua a.rm, Nivâr,o. 8!7 - Li,-É Y-1e ; ç.rff.p =?..p:1.11. (€nrar6). peí..6do o E,or slob,r dê RS 1.01,tj31.r5 {um milhão qoâroÊe mitdo rte *vw ponilde<frpràrplu'6 @l! br, lkiugio rEdalidad€ PÍRáo Eleúóni(o, : .
do tipo medm p,«o. p3í;.Âau,íçno or úlri -ãiiõõi iÀãa õi[-iaiô quúhsro-! e trht' e Lm eaEequm'?e centm, os {enr os. 06. 'B' 21 24.2e. tt.
eu^rirÁÍ,vÀ DL /irÍÍict b (ÂG) ti\ss tov2 LM ar,losrM sw,àB itÀsoFÂRTNGL ed t3, 34,35, 36. 3?, la, 41 42. 43. ,l{. 45, 46, 52. 51, 5Á, 55, 56, b1 62, í, 66. 67,

usuán6 do Murkipro dc EspeEtrçá @o qüà!rc .link! com o @avítus ÍSAÂtCOV 69, 7O. 77, 72, 1t, 14,75, ,6, 73, m, 35, 86, ê 37 f@m OEJEiIoS- Os ltens 03, 04,
2). *8uiído o ABt.5. DA MÉDjOÂ PROVIífllÁ q 104,/ DL OJ DL MÂrO Dt 202L 07, 08,09, Io, t'1, I1r, t5, 20, 21, 22, 23, 21, 25,26,30 A7, 

'0, 
St, 57.59, 60, ba,

â§§#:,lã,ãff#'áfirg ET,*,i,1*"#,:,.y,'Jtf"lfl:L,,,3,i? i"."lffi 7s. 8r, sr e 84, forad decr.rid* ÊÂAc.assÀoos.

NÉCÉ55rD ôtS OÀ5 StCÂErÂÂIÀ§IORGÃOS. OEMÀNDÂrrTES, CONFOiME COiJO'çóE a

ÉxlcÊNcÀs E5ÍAAELEa|O^S O EOÍTA! E SEUS AIEXOS",

2), *suiído o ABT,51 DA MÉDID^ PBOVISÁirrÁ q 104,/ DE 03 DE MA|O DÉ 202L 07, OA, 09, lO. rr, r.4, 75, 20, 2L 22, 23, 21. 2i, 26, 30 47, 50, St, 57, 59, 60, 6A,

â§§#:,lã,ãff#'áfirg ET,*,i,1*"#,:,.y,'Jtf"lfl:L,,,3,i? i"."lffi 7s. 8r, sr e 84, forad decr.rid* ÊÂAc.assÀoos.

Dr. Â.@Es: llBíc Fúd.lmro leeàl: LA Fed@l nr
rc. jioloài'lii'iáà'.;ãã!ü iiã iõàãar'i; áleioà:; Le; conpiíne"tar ni u:/oo; roê6 Pssa/Ps' s dê o!übíô rr' 2ô21

o*Êrô Í.d.Ét í. t@U/Lg-, e têgrlâçãô peftin;da, contid;rada5 âr ahe6;õe3 AÂrOSVÀtOo OE ÁllDMDt a[vE5
poíeri@t da íêaêrid$ nornas; e ainda, esp€61órntê â Meddâ PÍovÉó<iâ .! ^ s.rrcrádo dê Aünrnitràção

MUNICIPÀL D€ DÚAS ESTRÂDÂ§

^r/Úo 
t € uotaúo

PRE6ÃO ErEÍBôXr@ ! É/Ít21

Íoúâ públi@ qúe fá.j ÉâliÉr atrâvér do Pe8@lro offciãl e Eqú,pê dê Ároio,
redÊda @ Âua do CllÍelô, 23. ceít o, Duar E3úôdarPB, p5Í @lo ô tirÊ
tmp\L/tteor&níl.ii.@1, ndr.aÉô mod.ljd.dê Píegão Éêíórn@, do aipo ffio. Íêço,
pa€r Áqq6ção paEelâda de 6.isiai5 médks d've,s, rara arsds at ne.$idadei
dá.iã. dô FundD Mudripãl de SaúdÉ ê su.r dêEi5 eniidãdet vincdâdàr-

ÁbêÉm dâ ss3ô púbii@: 09:00 hoB do diã ,2 d€ oütub.ô de l02r r.i'.io
da âs. dê í..6: paã ooíer nêÉ msmã r6iãô públió. hêtêrêfuÉ: hórário dê BÉrfliá

Di. Rsu66: prdií6 ro orFoê.io vig.nre. Fu.dàmento le8il: Lei Fêderã, ns
10.520/02 e eubsidia.iamentê a !éi Fed€Íãl nr 8.666/93; rêi Conplêsentzr n. 123106:
Oset É.d.61 

^? 
tü)2l/79: . lê8rC4ã6 pe.rine.te, úrdêra*d âe àlte.áçôet

postêno,ê, tiàr rêíêÂlar ôo6a5. lnt{lftçõ.r: dàr oal]o n lrlo hôê d6 di.r úiêc, É
endêrê(ô supr&jrádó. Íêlásê: {(}33) olrvlDoarA No slÍE. tr.il:
preístuàitde*sr..dr..úOsN'l]s Eúul h(e://dk*sadd.ú4d.t',
l,|,s Lêpb.8d.bl, hE .://bhcor8.h.^d.6r. -/

Duà, ErtÊdás/rB, 5 dê outuúo dê



.loao PesÊoa - Quarta-felra, 06 de outubÍo dê 2021

t.&Bl c o lvlüniqpio ih Sào DomiÍgos/PB, a Ltulo dê contÉpsnitd: l0 9(,G-SEC TRÀNSPARIE
oBR^s sERv PtrB 209r)0-15.í5t.105.1.1006 PAVIMENIÁCAO L DRF,NAOEÀ,I EM DIVERSAS
AVENTDÂS !14.90 5l.OO OBR{S L tNSTÁl.AÇÔES.. viGÊNCIÁ: âréo find doexeft,cio nmnceiro
d. 202 1. fAR IES COlrl'&qlÁNTES: Prcleir@ Muisipâl dc São Domirsoe cr CT N" 001 i(ú021 -
30,09.2I MÀURILIO T.ERRflRA DÀ §ILVA EMEI,I . R' 207,I67,88,

nomEs: e. aiôdr. s!ÍoÍmc a cla$ificaçào da proposiâ âprcscotait Do Píegào nrcisciâi ú'00Ú2i/201I

$e objedi€ D rcgislro de prE§ls pm: Reiírc d. pÉços rrrE a Contntaçio dc cmpresi €q,eialiadd
uo Iomsillmlo d. <qdpametor dc illomáricÀ em conjlDro @N o Sêniço & Plarejam6lo e ae-
dçio, ?or m.io d€ eqüip. de Ítro6r.iomtu teoricos em s(ude, prtu . IDpllnlisio, crprcilnçào, gestão e
moÀitorâtuúro de &do§, l(.ir3d.oü, prdên i,l, supoíe o locD, p,É os Si$émrs de Szúde .i Âlençào
Primári.- lm lDsralaçâo dG eqúilBmenls, múutmçir t relenriva e coísriv4 mo[itíxmenb dG
.qüipmentos alivos do Müniclpio, dscnto no TerÂto dc ReieÉmia pü todd ai Udidad6 Bái@s
dc Saülc do Muni.itio (L Clritó dc MaiünguafrPts, l)Úr rncio dc mcno! tr5_o lDr lotc ú.ico, co'n ü

obj.li!ó d. inrorÉôtizlr â t6drçào da 
^!.Íçâo 

lrinüria e gârÀôrir o .ecebinrnto int Sál dôs Éurss,
âondcldo íDdâs mmlr c Portâri.§ dô Minirté.io dâ SiúItli rcslvc rcúslmr o pnço trôs sêguinúr§

tLms: ó'Eào e/dr ôíid.d. inrcg€trt da pesot. Àra d. Regrstrc d. PBç6: FaNDO MLÍNICIPAL
DE SAUDE DE CUITII DE itA,VÂliGUÀPt - CNP, o" ll-099 S2{r'00arl-,:.1. MOTA CO\'IERCIO
E SERVICOS ElREtl. (^*PJ:29.901-019,'0ú01-20.ltem(s): I l-5-6- 7. Valoi Rt liE-900.00.-
REOE DE NIGmloS EIVI lECNOL«ilA LTDÀ. CNCJ: t l.0ol.l9s/00{ l- 17. trc§(s): 3 - 4. \'Àlor
RS 12.975,00. Tôiár: RS 151.875,00.

Prefeitura Municipal
de Picuí

r-tctT
PRi:FF-tIU AÀ §tU N TCIPÀt, DE IICUT

RÀIlrrcaçio EADJUDTc,TçÀo
DISPENSA N' DV00039/2021

Nos lemós dos elcncnús constaítes d. rspstivs [rlosiçào dc MotnlE quc irstÍui o prdêse e

ôbrcN.rlo o p@.d .tâ Assêeriã ,uridicâ, rclc!ünu a Dislcne dc Licitãsào n' Dv0mlr/2021, q@
ob]enia: AQT]ISIÇ,IO DE (iÁRRAFAS }LASTI(A§ EM A'TFNDI\,IENTO ÀS I)FMANDAS DAS
ESCOLÀS D-{ RIiDE MUNICIPAL DII ENSINO, EM VIRTI 

'DE 
D-{S À(iotis DE 

'OMBÁ1I] 
ÁO

CORoNAvIRt S COVID ,9: RATIFICo o @ne+ondeÍre pro{Edircíto e 
^DJUDICo 

o ra objero
a: ltAl{coNl AZEVEDO D^NIAS OLIVEIRA - R$ 19.600.00-

Êc'n - PÍl 0J.lc Oúuha,de2ml
ol-rv-§"Nro D.§ r.As REMiGro

P.eí€ilo CoíÍtft ü.lonrl

PREFí'I'T'URÂ MUIIICIf ÀI, DE PTCI.II

uoM()I.o(;ÂCÀo
PREGÀo PRrsENct^t- N" o{oo9z02l

N6 rÊ,ms do E lárónô 6!rl ap,lsErtó prLô hegoêiÍo OfrcÉl c obs ado paR@ d. 
^srcdd 

i úidi@
EreEnrc 

"o 
PEEro Pílsrcirl " íxxnq/]o: l, que olrt.,ird. ( O\TRATAÇ\O DF \TlCtt-.coM

( O\DL IOR P,UIAA] ENDERAS NT( I,sSIDÀDLSUÂ sfl-RF IAXTA DL fDtJ('AÇÀO. t I LTL RA
L ut spoR to pLLr) PfRh)D ) Dr t2 ML\LS. aoNr RME tsPFr rFI.ÀaÕEs (r,\s tA\rrLs
DO IEÀ"\to DE REI'IRENCL{ HOMOLoGO o correslon.lent. prEcrjnreuro liritaL5rio eú fáror
dc:ÀLIn'LsoN PESSCT^ DOS sÁiüos ME ' RS 54.000.00.

ficuí- PB. 05 dc oúLuhÍo de202l
or§,.iNro DaI\.rAs RlMiclo

Ir€felto Conrtit[cloíal

PRf,TüAIIRA MI]NICIPAL DE PTCUI

ExrRÂTo DE DrsPENsa t E LlcIIÁCÃo
PRo( I sso. Lxp içiu ilc Mor.\6 o' I)V0o01r'1021. oBrF]O. 

^QUISICÁo 
Df nAxxÁ-l-Aj

PI ÀSTI(AS tM ÀTI:NDIMENTO AS DLMAND,\S DAS LSC('tAS DA REDE À{IlJICIFAL NL
ÉNSrNo, EM \IRTUDE D^s 

^ÇôEs 
DE coMts1lTE 

^o 
coRoN^vr&r.rs - covlD is. !LrN-

DAMENIo LEGA!:An. 75. inciso tr, da Lci Ircdcrrl n" 13.I1:l/? 1. 

^IIIoPJZAÇÀO 
r §*-t nd dc

EdlEaçà!, Clltwa e lrespmo. RATÍFICAçÀo: fr.fcitô Cóstitncioal, Bn 05, 10/202 L

(\iÉ d. M,,Mgú?e PB. 04 dc OurubÍo de 102 I
C DA §ILI'A TILHO

de Gabaceira§

PRf,'FEITT]RÂ MUII I(:I P.TI, DE PI'AiT

NXTRÂTO DI CONTR-A'I O
OBJE IO: AQt]ISIÇÀO I)I] CARRAFAS PI ASl I( A§ EI'IAIENDITIEN IO AS DE\IA\DAS DAS
ESCoL^s DA rt EDE túuNlcrpAr- rJÉ ENSlNo, [tvi vrRluDE D^s Açôls DE CoMRATE Áo
(ORONAVIRUS COVID lr. FIINDAMINTO t-licÂI : Dlspensa d. L.icitu(ilo n" DV000I9/202L
DO',IAÇ ÀO: 2ú.600 - SICR[T RLA. DE EDL]CA( Àr).CULTUL{! DF§P()R-|O ll.ll:.20211.2094

J.r9rr i.,.u0.00 rl.]c :ur .108' l.l9!,.1'0('.u'r \rcÊN(rc.dr. .rru.J,.Lr(,c('ofrnd..iÍ
dc 2021. PÁmES CON l ltÂlÂNTES: ?rdciuÉ Municipal clicú. CT N" 0o2I1,:0ll -0j.10.21 -

MAR(.(}\I 
^ZF\'EDO 

DÂN]AS OLTVEIRA. R§ i9,600,00,

EXTRÁ]'O DEI'ERNíO ADITIYO
INtnr !rto: 2' 'I. rD -{úrú\,o ao ConúâIo N" 00051 '!01L anndaDento L.g!l: PÍcgio Ele!íinicô n"
000r-13021 Conrrnqírc Münicipio d! Picui Pr.fsituÍa MuiiciFl Cônlúu,1. I A t, SIL\'Á CO-
MERCTO l,ÂREJíSI Díl PNcUMATICOS ElRl:Ll, Objeto do,\llrt,r'o: adirir ár ún R$ I1.405.-ll
IrúL hrl. q r1r'o, cn'!à .' !, Jur' 1n'â\oq,..r. d,....triioJrc{ródúr'Ô
tQll'inR O fr ô\r)Nlli L,.IÍ\ r\aFrcr'í" \LJ\"' IJ( F(j . 

', Jr qc\u,\" Pl'ouuu_ '' _l

Ê Do conrmú suprtuncn.ioradô ÀssiüüE: (l4 {ic otrt)hÍô ile l0l i. Signairi.iôs: ÍJLIVÀlilO DANTÁS
REIIIGIO ê J A L SIL\ COMERCIO VÀll&lI§'rA DE PNtrU:\'f ÂTICOS EIRI,LI-

PÍefeituÍa ltlunicipal I
de Cuité dê MamanÉuape I

-

PRi:l uITtrR{ l!ÍtrNl( IP^L D[ CÁ6ÁCtrl,{,§

.§'Iso DE ?REcÂo ELf,TRôNrco N' 1912021

^ 
PREFEITUR^ DEC-\D^(lFlR^S, ar@vés d( i.u P.egoeno O6cia1,lôúa público a lô{ios os jne€-s

radôs qú no dia 19.10.2021 às 03h0ünir, l'eí.cí1izâÍ liú.çio !r tudalidâdc l'REc^o ELEIRO'
NICO. LTCITAÇAO T,:XCLUSIVA A PARTICII'AÇAO DL It'E C EPP. CO N I"OR NI T': PREVIS'IO NO

^Rr. 
48, INclso I, D^ t-c N" t2tê{xró coM NovA REDAÇ'ÃO DÂDÂ pELÂ !c N" l,t7t2ol4.

rsdo po' obi.r" 
"'DADE BÀslcA pE saÚpr. ipo mcdo. prcco por ncm, !ú at trdü á nesidâd. & Se('ianá

de Sáúde. coníom. cof,sB do Editll ôrur. o s.(i.iu de l0?1. As eÍtFtsás iíLce.hs ldúào
adquni ô Edilal eôtunúr.nrc atÉvê do Ll.,bí. (81) ll5í t I i 7. tro pôrtâl do laE/PR lttpÉ://poriál
rce.pb.Eov.bl/ úâ (S.\ORE S cl DÂDÀo M!r!l d. Li.ltoqõÊs Lici4ões PÍevisrâs) c/ou por itujll
qrl câbâeirulr«l}otnNil.coD Llas 09l00oi às Llhooo r dôü dô poíil Iíp:'/ 1vaÍponàl,lMm
pi,spubli*.con.br Publicrdo.d nÍesra nô Diá.iô d! rAMLIP dô dia 06.10.2021.

Crbâ.eims - PB. 05 dc Oúu!Ío d€ 2021.
JosÉ DJANILSo]S caLDtNo DE F^RrÁs

FREGOEIÀO OflClAL

@
PtilltltTL tL\ \t r. \ t('t P \l, t)L tL\\ \l Rr.

pRErEtruRÂ lrÍUNtcrp L DE ctltrÉ DE MÁMÀNGUAPt
FtNDo MUNtcú^t Dt s ÀúDE DL ( t tl a: t)F v-rMÁ\ct'ApE

\Aa DE RECISTRo DE PR.LçOS N': RP lxl02í:0:l
Aoe 04 diõ do n,ês d. O!tubro de 2021. ,a scd. da Comissao PLmaneDr. de Li.nação do Fu do
MuÀicipàl iÊ $úL {. Cúi( d. Murugup€, Es6{ô <l3 Proih4 lúlizrdâ §. 

^v 
sêvsrinô lôrg. dê

Sen. - Ceího Cuité dc Mdnra]tgMp€ - PO, nor termos Ílâ Lçi FedeÉl .' 10.520, de 17 de Júho de
2002 ê subsidiüianrnÊ r LeiFed6Eln" 8.666. dc 2l d. Juho de 1r9li L.i Conrtlênentar n" 123, dc
l4 de Deamlro de ?ÍÍró: Decrcb t-edsdl í' 1.555, do 1,8 de 

^gosio 
de ?00q De.reto Fcdc,.l í" ?-892,

de l-1 de lrnêim de 20lli € lêgishção pd{reúI§. conlidmd6 as au.d(ôes post rioÉs de etbridas

ExI(ÀTo DE.{DJUolcaÇ-io
PREcÃo ELEITôMCo iY' ooozoro2t

Oltl FÍO: 
^qüi1içô 

d. Cên.r6 A limnti.iôs pnq Nt€endà ibs 
^h!G 

d! Rêde Nhni.ipàl de E$inô
{tâ Prcftilú dc },rüuha - PA. O PRToEIRO OFICI^I., nô Lú .Ls âlrihuiçõcs quc lhc fo'm cônfc-
ridas ar'aeés e obsensdas às dispôsiçà. da Le' Iedernl ." | 0.520, de I 7 dc ju,ho de 2002, e íÚsióa-
riúEnr. ú Lci Fcdcml í". 8.666, d.2l d.jurÍto dc l9rl, R E S o Lv E: ÂD,(JDICARo rc3dudo da
licit!ção, úodaliilàdê PÉgÀo Elenônic. í'00010/202 I , .rm base nos elmÕlos 6nslãnt6 do pro6&

de Duas Estradás

ÀvIso DE LI(:trÁÇÀo
PRFGÀo Ft EIRôNI( r, N" oooS 2o2t

públim qu. fàÍá ícalia. íávas do Prcgo.i.o oficiúl . Equipc .L,\toio, scdiada E R@
Comeúo. 2l - Cc»Írc - Dud Esrad6 - PB, Dor me'o do sitc hllps://bü.orE.brrsistenra.
úod.lididc Prô-qio Il.kôni.o. do üpo nrenor p!rço. pruir Aquisi,iio pir..l«Lr dc 

'mteri.isdir$ôs, paE alerd€r Àr ec.$idades diánÀ! do Fu do Municipal de Sande. suns dnnais enlida,
lincul{ks. Àbêriu$ da sêsio públicâ: 09:00 ho,âs dô diÀ 22 de Oulubo íL .ll)21. hí.io da fase

l nces: lram @re. nesi, n,es"u s$âo Éblica. R! lerària: honiúio de RÍ.si]ia - DF.
üo orçab. o ligsn| [urd.urcrto lcga]; I-ei Fsdeíul tr" I ú.520/ar2 e rubsidiâriantrG À Lei FedcEl
N.666/91; Iã Comllenrenràr n' l zlll06j D@rdo [cderàl n" I í,024l I 9; e legislâçâo |cíinoie,
u rlLctuçoês pGllnôH dÀ\ rleridas nom6. lnliffáçôú§: d4 0E:00 d 12:00 hotu dos dia
{ô endeÊçô süDrcilrdô l'êlêfone: (0Al) OLIVIDORI^ NO SIIE. Eruil:
ptíl,Eonil.d)nr. Edil.lr hltp: dusseâdÀ.pü.eor.ür : §uv.l...pt.goyb!: hüpr:

Duar !ÍêJa\ PR. (,:'Jc
FRlYlj.Lt O t){ Sll:\'\ FI1R\A\rr[S

Prqo.iro I)lid3l

PÍefeituÍa Municipal
de Manaíra

5t
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