
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEÍTURÀ MUNICIFÀI. DE DUÀS ESTR,ADÀS

COMISSÃo PER},ÍÀNÉN TE DE LICITÀÇÀO

EDTTAL - Licitaçâo
PROCESSO ÀDMII{ISTRÀTIVO N" 22O8O3PEOOO16
r,rcrraçÃo N". 00016/2022
MODÀ',IDADE : PREGÂ.O ELETRÕNICO
CRITÉRIo: MENoR PREÇo

Órgão Rêalizador do Certame:
PREEEITUFÀ MUNICIPÀ], DE DUAS ESTRÀDÀS
RÜA DO COMERCÍO, 23 - CENTRO . DUÀS ESTRÀDÀS - PB.
CEP: 5e265 000 - E-mài1: prefeituradeduasestradas. pbBgmai 1 , com - Te1.: (083) oUVIDoRIÀ No
S]TE.

ô Órgão Realizador do CertaEre acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.787.012lOOO1-10,
doravante denomioado sitrtr)lêslrÉntê ORC, to-rná público para conhecimento de quantos possaln
interessar quê fará realizar através dô Pregoeiro oficial, assessorado por sua Equipê de
Àpoio, sediadô nô endereÇo acima, às 09:30 horas do dia 25 de Aqosto dê 2022, por nêio do site
https://bnc.o.rg.brlsisterna/, licitação na nôdalidadê Pxêgâo n" 00016/2022, na forma
eletrônica, corn clitério de julganentô mêrtor preÇo pôr iten; tudo dê acordo côm este
instrumenlo e em observância a Í,ei federal no 10 - 52 0, de 11 de Julho de 2002 e
subsidiariaÍlente a Lei federal no 8.666, de 21 de Junho de l-993; Lei Conplemêntar no 123, de
14 de Dezenbro de 2006; Decreto Eederaf no 10024, de 20 de Setenbro de 2019; e lêgis]ação
pertinentê, considêladas as â1têraÇões postêriores das rêfêridás nor(lasi confor!0e os critérios
e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a nelhor proposta para: ÀqulsiÇõês dê
Çomputadores e lmpressoras, destinados ao Pundo Municipâ1 dê sâúdê do Municlpio de Duas
Estradas - PB.

Date dê âbêrtura da Bêssão púbIica: 25/09/2022. Ilorârio: 09:30 - horário dê Brasília.
Data para início da fase de lances: prevista para ocorrer nessa mesma sessão pública.
Local : https : //bnc.org.brlsistema/

1.O.DO ÔBJETO
1.1.Constitui objeto dâ presente licitaÇão: ÀquisiÇões de compuLadores
destinados âo Fundo Municipal de sàúde do MunicÍpio dê Duas Estradas - PB.
1.2.Às especifj-caÇôes do objêto ora licitado - quantitativo e condiÇôes -, encontran-sê
devidamente detalhadas no correspondente Teflflo dê Refêrência - Ànexo I desj:e instlr.mento.
1.3.À licitaçeo será dividida en itens, conforne tabela constante do Têrr0ô de Referência,
facultâDdo-se ao licitante a participaÇãô en quantos itens for:en dê seu intêresse.
1.4,o critério de julganento adotado será o (enor pr:eÇo unitário do item, ollservadas as
exiqências contidas neste instrumênto ê sells ânexos quanto às êspecificaÇôês do objeto.
1.5 .À contrâtaÇão acina descrita, que será processada nos ternos deste instrumento
convocatório, especificações técnicas e informaÇõês complênlêntârês que o acompanham, quando
for o caso, justifi.ca-sê: Pêfa necessidade da devida efetivação de conpra para suprir demanda
especlfica - Àquisições de conputadores e impressoras/ destinados ao f'undo Municipal de Saúde
do Município de Duas Estradas - PB conslderada oportuna e inprescindivel, bem como relevante
medida de interesse púbIiÇo; e ainda, peLa necessidade de desenvofvinento de aÇões continuadas
parâ a promoção de atividêdes pertinentes, visando à naxinizaÇão dos rêcursos en relação aos

e aRpressolas,

objetivos progxanados, obselvadas as di:retrizes e metas dêfinidas nas ferramentas de
plane j aÍiento aprovadas.
1.6.Na referida contrataÇão será concedido tratatnento di.ferenciâdo ê simplificãdo para as
Microempresas e Empresas de Pequêno Porte, nos linites previstos da Lei 123106. Todavia, serâo
afastados os beneflcios estabelecldos nos Àrts. 4'1 e 48, por estaren presentes, isolâda ou
s imultaneamente, as situaÇóes prêvistâs nas incisos II e III, do Art. 49, todos do mesno
diploma 1êgal.

2.o,on ncueNlçÃo Ào EDtrÀI. E Do pEDrDo DE EscrÀREcr!íENro
2-1-InformaÇões ou esclarecimentos sôbre êsta licitaÇâo, serão prestados nos ho!ários normais
de expediênte: das 0B:00 as 12:00 holás.
2.2.Ouatquer pessoa - cidadâo ou licitânte - podelá impugnar os têrmos do Edital deste
certame, se rnanifestada pôr escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis à dáta
fixada para abertura da sessão públicâ.
2.3..A respectiva petiÇão será apresentadâ da seguinte forna i
2.3.l.Protocofizando ô original, nos horários de expediente acir0â indicados,
seguinte endereÇo: Rua do Cornercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB.



2.4,Caberá ao Pregoeirô, auxlliado pelos responsáveis pela el-abor.ação dêste Edital e dos seus
anexos, decidir soble a impuqnaÇáo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data dê
recebirnento da irnpugnaÇáo.
2.5.Àcolhida a impugnaÇão, será definida e publicada novâ data para a realização do certame.
2.6.Os pedidôs de esclarecimentos rêferentes a este processo Licitâtório dêverão ser enviados
ao Prêgoeiro, at.é 03 (três) dias úteis anteriores à data ,dêsignada para abertura da segsãô
púb.Lica, por neio eletrônico, exc-Iusivamente, da seguinte forma:
2.6.1.No êndereÇo: https:,//bnc.org.brlsistena/; e
2.6.2.Pe7o e-mai1: prefeituradeduâsêstradas . pbcgnai 1 - com,
2.7.O Pregoeiro xêsponderá aos pedidos de escla!êcirnêntos no prâzo de até 02 (dois) dias
úteis, contados da data de reêêbimênto do pedido, e poderá requisitar subsldios fornais aos
responsáveis pê14 elaboraÇão deste Edital e dos seus anexos.
2.8.Às respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistênâ ê vincularão os
pàrticipántes e a adminisLraÇào.
2.9.Às impugnaÇões e pedidos dê êsclarecimentos não suspenden os prazos prêvistos no certar(e.
2.10.À concessão de efeito suspensivo à impugnação é nedida êxcepcional e deverá ser notivada
pelo Ptegoeiro, nos autos do processo de licitaÇão,

3.O.Dos ÉLEITENIOS PÀEÀ LrclIÀçÃo
3.1.Àos participantes serão fornecidos os sêguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efêitos:
3.1.1.ÀNEXO I _ TERMO DE REEERÊNCIÀ . ESPECIEICÀÇÔES;
3.1.2.ÀNEXO II - MoDEIO DE DECLÀRÀÇÁO - não possuir no quadlo
3.1.3.ÀNEXO IIl _ MINUTÀ DO CON:|RÀTO.
3.2.À obtenção do Edj.tal será fêita da seguintê formâ:

http://duasestradas,pb.gov.br/; wk'rÀr.tce.pb.gov,bri httpsi//bnc.org.brlsistema,/.

4.0.DO SUPORfE LEGAI,
4-1.Esta licitaÇâo reger-se-á pela l,el Eederal no 10.520, dê 17 de Julho dê 2002 e
subsidi ari amente a Lei Eederal no 8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lêi Conplementar n" 123, de
14 de Dezenbro de 2006; Decreto Eederal n" 10024, de 20 de Setembro dê 2019; e legislaÇão
pertinente, consideradas as alieraÇões posterioxes das referi-das nôrmás; quê ficam fazendo
partes integrantes dêste Edital, independente de transcriÇào.

S.O.DO PRÀZO E DOS RECTTRSOS ORçÀMENTÁRrOS
5.1.o prazo máximo para a execuqão do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do oRc, e que admite pror:rogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abâixo indicado e será considerado a partir da enj.ssão do Pedido dê Compra:

Entrega: 15 (quinze) dlas,
5.2.O fornecimento será êxecutado de acordo com as especificaÇões definidas no correspondente
Telno de Rêferência - Ànexo I. Na hipótêse do refelido iermo não estabelecer o 1oca1 para a
entrega, observada a demancla e opcirtunidade, essa será feitá nâ sede do oRc ou em ulBa dâs
unidades admi nistrâtivàs, por eIê indicada, que compôe a sua estrutura operacional.
5.3,o prazo de vigêncj-a do corxespondentê contrato será detêrminado: 3 (três) neses,
cônsidêrado da data de sua assinatura.
5.4.Às despesas decorrentes do objeto deste certame, correráo por conta da seguinte dotaÇão;
Rêcursos Próprios do Municlpio de Duas Estradas:
Recursos Própr i os do MunicÍp-io:
07.00 - 10.301.2001.1015 - 500. - 4.4.90.52.0Li
07.00 - 10.301.2001.1015 - 601-. - 4.4.90.52.0t;
07.00 - 10.301-2001.1015 - 631. - 4,4-90.s2.01

6.0.DÀS CONDIçõES DE PAR?ICIPÀçÃO
6,1.Poderão participar os interessados cujo ramo de ativj.dade seja conpatível cont o objeto
dêsta licitaÇão, e que estejan Çom credêncianento regular junto ao ORC, condição para obter,
r,ediante procedimento reqular definido pefo rêfêrldo órgão, umâ "senha de acesso" especlfica,
O procedlmento necessário para a realização do referido credenciamênto, tambén êstá dispoôívê1
no endereÇo: https : / /bnc. org. brlsistema/ .

6-2-o licitante deverá utilizar essa I'senha" para acesso âo sistema eLêtrônico, sendo que a
simples vali.dade no prazo de I/igência, não significa sua habilitaÇão automática em qualquêr
Prêgão, na formà eletrônica, quê vênha a par:ticipari etapa a ser cumprida a cada certarne.
6.3.À participaÇão nestê cêrlame é âberta a quaisquer interessadôs, inclusive as l{icroenpresas
ê Empresas de Pequeno Porte, nos têrnos da legislaÇão vigente.
6.4.Náo poderão participar os interessados:
6.4.1.Que não atendan às condiÇóes deste Edital e seus anexos;
6. 4 .2 . Estrangeiros que não tenham representaÇão 1ega1 no Brasil com poderês expressos para
receber citaÇâo e responder administrativa ou judicialmentei
6,4.3.Que estejam sob falência, concurso de credo!ês. concordata ou em processo de dissô1uÇão
ou liquidaÇão;
6.4.4.Proibidos de participar de Iicitaçôes ê celebrar contratos administrativos, na
leqislaÇão vj.qênte;
6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; ê
6.4.6.Que se enquadren nas vedaqões previstas no Àrt. 90, da Lei 8.666/93.
6,5.É vêdâda a participaÇão de entÍdades enpresariais que êstêjar[ reunidas em consórci

sociêtário servidor do oRC;

sites:

forna

N'

da



6.6.Cono condiÇão para participação no Prêgãô, ô licitântê deverá proceder, pleliroinarmente, à
dewida "qualificaÇão" mediante o preenchimento, no sistena eletrônico, de todos os campos
nêcessários e obrigatóriôs, tais como:
6.6,1.oue cumpre os requisitos estabelecidos no Àrt. 3', da Lei 123/06, esta[do, portantô,
apto a usufruir do tratanento favorêcido êstabelecido nos seus Aíts, 42 a 49, sendo que:
6.6.1.1.Nos i!ens exclusivos par:a paiticipaÇeo de nicroêmprêsas e enpresas de pequeno pôlte, o

nâo cumprlmento dos requisilos do referido artigo inpedixá a participaÇão do licitante nos
respectivos itensi e
6.6.1.2-Nos itens em que a palticipaÇáô náo for exclusiva para microempresas ê empresas de
pequeno porte, o náo cumprinênto desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido prevlsto na Lei 123/06t mesmo que ME ou EPP.
6,6,2,Qve está ciente e concôrda com as condiçôes contidas no Edital e seus ànexos-
6,6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a propostâ
apresentada está ên conformidade com as exigências editalÍcias.
6.6-4.Quê loexiste fato irnpeditivo pala sua habilitaÇáo no cert.Lme, ciente da obrigatoriêdâdê
de declarar ocorrências posteriorês -

6.6.5.Que não enpreqa nenor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega mênor de 16 anos, sâfvo menor, a partir de 14 anosT na condiÇáo de aprendiz, nos
termos do arLiqo ?", xxxTII, da constituiÇão Eederal.
6.6.6.Que não possui, êm sua cadeia produtiva, empregado executando trabafho degradante ou
forÇâdo, obsêrvando o disposto nos rncisos rrr e rv, do Àrt. 1'e no Incj.so Irr. do Art. 5',
da ConstituiÇão Eederal.
6,6.7.Oue os bens são produzidos por empresas que comprovêm cr.mprimento de reserva dê cargos
p.revÍsta em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Soci.al,
conforme disposto no Art. 93, da Lei Eederâ1 n' 8.213, de 24 de julho dê 1991, e que atendam
às regras de acessibilidade previstas Da lêgisl-aÇão.
6.7.À declaraÇão falsa relativa ao cumprimênto de qualquer condição sujeitará o licitântê às
sanÇões aplicáveis previstas em Lei e neste Edj.tal.
6.8.o Pregoêiro poderá promover -diliqência, na forna do Àrt. 43, § 3", da Lei 8.666l93,
destinada a esclarece! as informâÇões declarâdas, inclusive, se o licitantê é, de fato e de
direito, considerado microempresa ôu êmpresa de pêqueno porte.

7. O.DO CNEDENCÍÀ},'ENTO
7,1.o credenci-amento é o nivel básico de
regularmente cadastrados, acessô âo sistema
Pregão, na sua forma êlelrônica, pr:omovido
pessoal. Todo o procedirBento necessárj.o para
no endereço: https: //bnc. org.brlsistema,/.
?.2.O credenciamento junto ao ORC pãrâ par:ticipaçào deste Pregão, implica a responsabi lidade
do licitanle ou de seu representante lega1 e a presunÇão dê sua capacidade técnica para
realizaÇão das traiisaÇôes inerentes ao certame.
7.3.O l-icitantê rêsponsâbi1izâ-se êxclusiva e formalnente pelas transaÇões efetuadas en sêu
nome, assume como filmês e vêrdadeiras suas propostas e seus lances, inclusíve os atos
praticados, diretamente ou por seu representante, êxcluida ã responsabilidade do provedor do
sistena eletrônico ôu do oRC pôr eventlrais danos dêcorrentes de Llso indevido dâ referida
"senha" de acesso/ ainda que por terceiros.

8.0.DÀ ÀPRESENTÀçÃO DÀ PROPOSTÀ E DOS DOCUMENTOS DE ItÀBrLrTÀç.ÁO
8.1.os licitantes encaminharâo, exclusivamente por meio do sistema eletrônico utí1izado,
côncomitantemente com os documentos dê HÀBILITÀÇÃo exigidos neste Edital, PRoPosTÀ com a
dêscriÇão do objeto ofertado ê o preÇo, até a data e o horário estabêlecidos para abertura da
sêssão púb1ica, quândo, então, êncerran-se-á automâticâmêntê essa etapa de envio dê referida
documentaÇáo.
8,2-O envio da proposta, aconpanhada dos documentos dê habilitaÇão exigidos neste Edital,
ocorrêrá por meio de "senha" dê acêsso ao sistema êletrôni.co.
8.3,Às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverào encamlnhar a documentaÇão de
habllitâÇãô, ainda quê haja alguma restrição de regufar:idade fiscal e trabalhista, nos termos
do Àrt. 43, § 1', da Lei 1,23/06.
8,4,Incumbirá ao licitante aconpanhar as operaÇões no sistema elêtrônico durante a sessão
pública do Preqão, ficando responsáveL pelo ônus decorrente da perda de neqócios, diante da
inobservância de quaisquer nensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexào.
9.5.Àté a âbertura dâ sessão pública, os licitantes podêrão retirar ou substituir a pxopostâ e
os documentos dê habilitação anteriormente inseridos no sistema.
8.6,Não será estabelecida, nessa etapa do certame. orden de classificaÇão entre as propostas
apresentadas, o que somente ocolrerá após a realização dos procedimentos de negociaÇão e
julgamenlo da proposta.
B.7.os documentos que compõem a pr.oposta e â habilitâÇão do licitante melho:r classificado
somente serão disponibilizados para avaliâÇão do Pregoeiro e para acesso púbLico após o
encerramento do envio de lances.
8.8.O licitante será responsável por todas as transâÇões que forem efetuadas ellr sêu none no
sistemâ êletrônicô, assüníndo como fiines e verdadeiras suas propostas e Iances.
8.9.todas as !êferências de tempo neste Edital., no aviso e durante a sessão púbLica obed
o horário de Brasllia - DF.
8.10.o licitante podêrá substituir aqueles documentos de habilitâÇáo, exigidos neste c

cadastro ôo ORC, que pernite aos lnteressadôs
eletrônico utilizado e a participaÇào en qualquer

pêIo órgão, e ocorrerá pela atribuíÇão de "sênha"
realizar o credenciamênto, também está disponíve1

qL1ê constêm do Sistema de Cadastramentô Unificado de Fornêcedôres SICÀF do Govelno Eed l,
âpresêntândo, obrigatorianente, em substituiÇão apenâs aos documentôs por eIê abrangid



respectiva "Dec]àraÇão" de situaÇão do fornêcêdor, enitida pelo refe!ido si6tema, êm p1êna
validade, assim considerada: a data de vencimenLo do cadastlo e, principalmente, a validade do
doc.menEo registrado-

9. O.DO PREENCETMENTO Dà PRÔPOSTÀ
9.1.O liclLante deverá enviar sua PRoPoSTA nediante o preenchimênto, no sistema eletrônico, dê
todos os campos nêcessários e obriqatórios para o exame de forma objeti-va da sua real
adequação e exequÍbilidader tais corno:
9.1.1.va1or unitário do itêm: expresso em noedà corrente nacioaâ1;
9.1.2-Quantidade: conforme fir.aadâ no Termo de Referência - Ànexo I;
9-1.3-Mar.ca: se for dâ próprla empresa dêverá ser informâdo ',própria".
9.2-Todas as especificaÇões do objeto contidas na proposta winculam o Contrâtado.
9.3.Ser:á cotado um único preÇo para cada item, corn a utilizaÇâo de duas casôs decimais.
9.4.À quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referêncla - Ànexo I.
9.5.À indicação dê 'rprópria" en canpo especifico, como por exemplo ',na!ca,', para o caso dê
bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante-
9.6.o envio eletrônico da proposta corresponde à declaraÇão, po:r parte do rlcj.tante, que
cunpre plenanente os requisitos definidos pa!â HabilitâÇão, ben cono dê que está cientê e
concorda com todas as condiÇôês contidas nestê Edital e seus anexos.
9.?.No valor prôposto estará lnclusô todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
txabalhistas, tributários, comerciais e quaisquêr outros que incidan direta ou indiretanente
no forneci,mento dos irens.
9.8.o preÇo ofertado, tânto na proposta inicial, quanto na etapa de lancês, sêrá de etclusiva
responsâbilidade do IicíLante, não the assistindo o dlreito dê pleitear qualquer alteraÇão,
sob alegaÇão de erro, orRissâo ou qualquer outro pretexto.
9.9.Às propostas ficaráo disponiveis no sistema eletrônico e qualquêr elêthernto çFre possa
idêntifiêar o lj.citarrtê irq)ôrta desclaesificação da propoEta corrêspondente, sen plejulzo das
sânções prêvistas nesse Edital.

10.0.DÀ ÀBERn BÀ DÀ SESSÃO, CI"ASSIFTCÀçÂO DÀS pROpOSrÀS E FORMULÀçÃO DE ràNCES
1C-1.4 abertura da presente licitâçÃo dar-se-á em sessão pública, por nej-o dê sistema
eletrônico. na datâ, hor:ár:io e 1ocal indicados neste Edital.
10.2.O Pregoeiro verificârá as propostas apresentadas, desclassifj"cando desde logo aquelas que
nâo êstejam em conformidâde com os requisitos estabelecidos nestê Editaf, contenham vicios
insânáveis ou não aprêsentem as especificaÇôes técnicas exigidas no Termo de Referêncla:
10.2.1.Também será desclassificada a proposta quê identifique o Iicitante;
14.2.2.A desclâssificaÇão será sempre fundamentada e registrada no sistena, com acor0panhamênto
en tempo reaf por todos os partj.ci.panLes;
L0.2.3.A não dêsclassificação da proposta não inlpede o seu julqamento dêfinillvô en seDtido
contrário, fevado a efeito na fasê dê âcêitação.
10.3.O sistema ordenará autonaticamênte as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão dà fasê dê lancês.
10.4.o sistema disponibilizârá campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoêiro ê os
lici-tântês.
10.5.Iniciada a fase competiti"va, os licitantes poderão enÇaninhar lances exclusivamente por
nêio do sistema eletrônico, sendo inrediatamentê informâdos do seu recebimento e do valor
consignado no regis tro:
10.5.1,O lênce deverá ser ofêrtado pelo valor unitário do item.
10.6.Os licitantes poderáo oferecer lances sucessivos, obsêrvados o hôr.ário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
10.7.O licitante somênte poderá oferêcer lance de valor infêrior: ao último por ele ofertado e
rêgistrâdo pelo si stêrnâ.
10.e.o intervalô mlnino de diferênÇa de valores entle os lancês, que incidirá tanto êm relaÇão
aos lânces internediários quanto em relaÇão ao laI}ce que cobrir â mê1hor oferta não deverá ser.
inferior a R$ 0,01 ( L.m centavo).
1o.g.Será adotado para o envio de lances neste certame o nodo dê disputa "aberto", êm quê os
licitantes ãpxesentâráo lances públicos e sucessivos, con príorrogaÇões.
10.10.A' etapa de lances da sessão púb1ica terá duraÇão de dez ninutos e, após isso, será
prorroqada automaticanente pelo sistema quando houver 1ànce ofertâdo nos últimos dois ninutos
do pêrlodo de durâÇão da sessão públíca.
10.11.À prorr,ogaÇão automática da etapa de fances, de que trata o item antêliol, será de dois
mínutos e ocorrerá sucessivanente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação? inclusive no caso dê lances intermediários.
10.12.Não havendo nôvôs lances na foúIla estabelêcida nos itens anteriores, a sessâô pública
encerrar-se-á autonaticamente.
10.13.Encêrrada a fase cornpetitivâ sen que haja a prorrogaÇão automática pelo sistema, poderá
o Pregoeiro. assessorado pêl.a Equipê dê Apoio, mediante juetj-ficativa, adnitiri o r.einlcio da
etapa de envio de Lances, en pxol da consecução do melhor preÇo.
10.14.Não seráo aceitos dois ou nais lances de mêsrno valor, prêvalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro 1ugar.
l"0.15.Durante o transcurso da sessão pública. os licitantes serão informados, em tempo rea1,
do valor do nenor lance registrado, vedâdâ a identificaÇão do licitanle.
10.16.No caso de desconexào con o Pregoêi!o, no decorrer da etapa competitiva do Prêgào, o
sistema êletrônico podêLá pêlmanecer acêssivêl aos licitantes para a recepÇão dos lances.
10.17.Quando a desconexão do sistêna eletrônj.cô para o Preqoeiro persistir por tenpo supe4i
â dez minutos, a sessão púb1ica será suspensa e reiniciada somente após decorri.das vintr



quatro horas da conunicaÇão do fato pelo Pr:egoeiro aos participantes, nô s1ti.o eletrônico
utilizado para divulgação.
10.18.o critério de julgamênto adotado será o menor preÇo, conformê definido neste Editâl e
seus anexo§.
10.19.Caso o llcitante nâo ãpresente lances, concorrerá con o val_or de suâ prôpostâ.
10.20.En relaÇão a itens não exclusiwos para párticipaÇão de micloempresas e emprêsas de
pequeno porte. uma vêz êncerrada a etapa de lances, se!á efetivada a vêrificação automática do
porte da entidade empresariâ1. o sistêna idêntiflcará em coluna própria a6 microempresês e
empresas dê pêquêôo portê partlcipantes, procedêndo à comparaÇâo com os valorês da prineira
colocada, se esta for empxesa dê maior portê. âssin comô das demais classifiÇadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Let 123/06.
10.21,Nessas condiÇões, as propostas dê nicroêmpresas e empresas de pequeno pottê que sê
encontraÍern na faixa de até cinco por centô aciira da rnelhor proposta ou do neLhor lance, serão
consideradas empatâdâs coln a prineira colocada.
10.22.4 ÍtêIhor classlficada nos termos do item anteriox terá o direito de êncaminhar uIna
ú1tina oferta para desempate, obrigatoriamente eÍ0 vafox inferior: ao da primeira colocada, no
prazo de cinco nínutos controlâdos pelo sistema, contados após a comunlcaÇáo automática pâra
tanto,
l0.23.Caso a rnicroempresa ou a empresâ de pequêoo porte melhor classificadê desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido. serão convoÇadas as dêmâis licitantes microêmpresa e enpresa
de pequeno porte que se êncontrem naquele intêrvalo de cinco por cento, na ordeh dê
cfassificaÇão, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item antetior.
10.24.No câso de equivalência dos valores apresentâdos pelas microemprêsâs ê empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itêns antêriores, será
rêaLizado sorteio entre êIas pâra que se identifigue aquela que primeiro podêrá aprêsênta!
melhor ofêrta.
10.25.Só poderá haver êmpate entre propostas iguais, não seguidas de lances.
10.26-llavendo eventual empate entre propostas ôu lances, o critério dê desempate será aquele
previsto no À-rt, 3o, § 2', da LeL 8.666/93t assegurando-se a prêferência, sucessivanente, aos
bens:
I0.26-I.Produzidos no Palsi
10 .26 .2 .Píodnzidos por empresas brasifeirasi
10.26.3.Produzidos por enpresas que invistam en pesquisa e no desenvolvimênto dê tecnologia no
Pal s;
10.26.4.Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstâ en lei
pârâ pessoa com deficiêncla ou pâra reabilitado da Previdência social e quê atendam às regras
de acesslbilidade previstas na lêgj-s1açãô.
10.27.Pêrsistindo o empate. a proposta vencedora será sorteadâ pelo slstena efetrônico dentre
ês propostâs ou os lances empatados.
10.28-Encerrâdâ a êtapa de ênvio de lancês da sessão pública, o Pregoeiro dêvetá encaminhar,
pelo sistemâ êIêtrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentâdo o nelhor preço,
paÍa que seja obtida meLhor proposta, vêdâda a negociaÇão em condiÇões diferentes das
previ st as nesLe Edital:
10.28.1.À negociaÇâo sêrá realizada por meio do sisterna, podendo ser acompanhada pelos denais
licitantes;
L0.28.2.o pregoeiro solicitará ao licitânte melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horasr enviê a 6uâ prolrosta atualizada, adequadâ ao úItino fance ofertado e após a
negociaçâo realizadâ, acompanhada, se for o caso, dos docr.mentos complementarês, quando
necessários à confirrnâÇão dâqueles exigidos neste Edital ê já apxesentados.
10.29.Havendo necêssidade. o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistêma a nova data
ê horário para a sua continuidade.
10.30-Após a neqociaÇão do preço, o P:regoeixo iniciará a fasê de acêitaÇáo e jufganento da
propostâ.

11 . O.DA ÀCEITÀBILIDÀDE DÀ PROPOSTÀ ]IEIICEDORÀ
11.1.Encerrada a etapa dê negôciaÇão, o Pregoeiro examinará â proposLa classificada em
prineiro lugar quanto à adequaÇâo ao objeto e à conpatj.bili dade do preço êin re1âÇão âo máximo
êstipulado para contrataÇão nêstê certame.
11.2.Havendo proposta ou fance vencedor coÍr vâIor final paxa o respectivo item relacionado no
Àner<o I - Terno de Referência - EspeciflcaÇões, na coluna códiqo:
11.2-l.Superior ao estimado pê1o ORC, ô itên será desconsiderado; ou
71.2.2.co indlcios qlrê conduzan a uma presunção relativa dê Ínexêquibilidade, pelo c.itério
definido no Â.It. 48, 1Í, da Lei 8.666/93, en ta1 situâÇão, não sendo possível a imediatâ
confirr0aÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidadê de dênonstrâr a sua exequibifidade,
sêndo-1he facultado o prazo de 72 (setenta e duas) ho:ras para comprovar a viabilidade dos
pleÇos, confollne parâmetros do nesmo Àrt. 48, fI, sob pena de descônsideraÇão do item.
1.1.3-salienta-se que tais ocorrências não desclassificaÃ autonaticamente a proposta, quando
for ô caso, apênas o item correspondente.
11.4-0 valor estimado quê o ORC sê propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - Valor de
Referência -, está devidamente informado neste iastrumento convocatório - Ànexo Í.
11.5.Qualquer interessado poderá requeler que se rêalizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar És provas ou os indlcios que
fundamentam a suspeita.
11. 6.Na hipótesê de necessidade de suspensão dâ
diligências, côm vistas ao sâneamento das propostas,' " :" ? 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistêma com,
antecêdênciâ, ê a ocorrência será registrada em ata.

no mlnino, vintê e quatro horas de

11.7-o pregoeiio poderá convocar o licitante para enviar documento digital complenentar, por
neio do sistêma, no prazo dê 24 (vinte e quatro) horas, sob penà dê náô âceitaÇão da proposta:
11-1.1.É facultado ao Pr.egoeiro prorrogàr o prazô estabelecido, a partir de solicitaçào
fundamenlada feita tanbém no sistema pelo licitanLe, antes de findo o prazô.
11.7.2.Dentre os documentos passiveis dê solicitaÇáo pelo Pregoeiro, destacan os que contenham
as caracteríSticas do produto ofertado, tais cono marca, modelo, fabricante e procedêncià,
encaminhados por neio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pelo pregoeir.o, por outro
meio elêt!ônico, sên prejulzo do seu ulterior envio pelo sistena eletrônico, sob pena de não
aceitaçâo da pt:oposta.
11.8,Se a proposta ou lâncê vencedor for desclasslficado, o pregôêiro exâninatá a proposta ou
lance subsêquente, e, assin sucessivamente, na ordem de classificaÇão.
11.9.o Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistena eletrônico, contraproposta ao
licitantê quê apresentou o lance nais vantajoso, para que seja obtido nelho! preÇo, vedadâ a
negociação en condições diversâs das prêvistas neste Edital;
11.9,1,Tarlbém nas hipóteses em quê o Pregoeiro não aceitar â proposta e passâr à subsêquente,
podêrá negociar com o tespectivo licitante para que seja obtido preço nefhori
71.9-2.A negociaÇáo será reali.zada por meio do sistena, podendo ser aconpânhada pelos denais
lici.tantes.
11.10.Nos itens náo exclusivos para a participaÇão dê microempresas ê êmprêsas de pequeno
porte, sempre que a propostê não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequênte,
haverá nova verificação, pelo sistema, da evêntual ocorrência do empatê fj-cto, previsto nos
Arts- 44 e 45, da Lei L23/06, seguindo-se a disciplina antes estabêlecida, se for o caso-
11.l.1.Havendo necessidêde, o Pregoeilo suspenderá a sessão, informando no sistema a nova datâ
e hoiário pâra a slra continuidade.
11.12.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Prêgoei.ro werifj-cará a habifitaÇão
do Iicitênte, observado o disposto neste Edital.

12. O.DÀ HÂBlrIrÀçÃo
12.1.Rêssalvado o disposlo no itêm 8.10, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documêntaÇão relacionada nos itens a sêguir, paiê fins de HàBÍÍ.ITÀçÃO:

12.2,PEssoÀ,rt RÍDrcÀ:
12.2..7.ALo constilutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidanentê regístrado, êm se
tratando de sociedades comerciais, ê, no câsô dê sociedades por ações, acompanhado de
documêntos de eleiÇão de seus âdmi nistrâdores - Inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompânhada de prova de dixetoria em exercicio. Decreto de autorização, êm
se trâtando de empresa ou sociedadê estraígêirâ em funcionamento no Pals, e aao de registro ou
autorizaÇâo pala funcionâmento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
êxigir. Registro comerclal, no câso dê empresa individual. Certj.ficado dâ CondiÇão de
Microempreendedor Índividual, em se tratando de MEI. os rêferidos documentos deverâo êstar
acompanhados de todas as alteraÇões ou da cônsolidaÇào lespectiva. Poderá ser substituÍda pela
apresentação do CRC SICÀE.
12 .2 . 2 . Regularidadê para con a Eazêndâ FedeiaL - Certidáo Negativa de Débitos Rêlativos aos
Tributos Eederais e à Divida Àtiva da União. Poderá sêr substituída pela apresentaÇão do CRC
srcÀE.
12.2-3.Certidôes negativas das !'azendas Estadual ê Munj.cipaf da sede do licitante, ou outro
equivalêntê, na forrna da lei. Podêrá se! substitulda pela apresentaÇão do CRC SICÀE,
12 .2 .4, Conp:rovaÇão de regularidade relativa ao Fundo de Gafantia por Tempo de ServiÇo - EGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela caj-xa Econômica Federal.
Podexá ser substitulda pefa apresentação do cRC SICÀF.
12.2.5.Prova de inexistência de débitos inadinplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
aprêsêntaÇão de Certidão Neqativa de Débítos lrabalhistas CNDT, nos termos do lítulo vIÍ-À da
ConsolidaÇào das Leis do Trabâlho, aprovadâ pelo Decreto ],ei n'5.452, de 1o de naio de 1943.
Poderá ser substitulda pela apresentaÇão do CRC SICÃF.
12.2-6.Declaraçâo atestando quê ô Iicltante não possui em seu quadro societário, servidor:
púb1ico da âtiva do oRC ou de qualquer entidade a ê1ê vinculada, conforme mode]o - Ànexo rr.
12.2.l.certidão negativa dê Ealênciâ olr Concordata, expêdida pelo distribuidor da sede do
Iicitante ou do DISTRITO FEDERÀL, pois é intêgradâ tanbérn aos TERRITÓRIOS (informaÇôês
presente na própria certidão), com vafidade nãô superior a 30 dias, êtcerto nos casos en que a
vafidade expressa na própria seja maior ou quando não tiver prazo de validade expresso, neste
caso em partlcular, a sua emj"ssão nãô deverá sêr supêrior a 120 dias a contar da data prevista
para âbêrturâ da(s) proposta(s). Poderá ser substitulda pe]â âprêsentaÇão do CRC sICÀF.
12.2.8.Consu1ta CONSOIIDÀDÀ de Pessoa Jurldica expedidâ pêLô TribunâI dê Contas dà Uníão ou de
NÀDÀ COSNTÀ ou de LICITÀNTES INÍDÔNEOS de Pessoâ Jurldica expedida pê1o Tribunal de Contas da
Uoião, enitida rêcêntementê, no endereÇo eletrônico: https: //cêrtidoês apf.âpps.tcu.gov.br/,
12 . 2 - 9. conp.ovâção de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igua.I ou
âssemelhada ao objeto da ficitaÇáo, feita al:ravés de atestado foxnecido por pessoa juridica de
direito público ou privado. Observaçôes: entender-se-á por Atestado, DECIÀRÀÇÃO confeccionada
ên papel tinbrado pela contratante, assinado por sêu responsável, ou E},ÍPENHo emitido pelo
prôprio contratante ou por sltio eletrônico de Órgãos Públicos Eiscalizadores (TCÊ, TCU, ccu)
ou ainda, por NOfÀ FISCÀI EIETRÔNICÀ (NF-e, NFS-e que permitem suâ afêriÇào por meio de ,z
consultâ eletrônica) emitj-da por terceiros em nome do participaDte ou enitida pelo próprio. [1[!/
12.2-10-Prova de inscriÇão no Cadastro Nacionaf de Pessoa Juridica - CNPJ, com emis{*[
recente. Poderá ser substituÍda pela apresentaÇão do CRc slcÀE, 
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12.3.A êxistência de restriçáo relativanente à regufarldâde fj"scal e trabalhista não impêdê
que o licitante qualificado como microêmprêsa ou enpresa de pequeno porte seja declarado
vencedor. uma vez que atenda a todas âs denais exigências dêste EdiLal:
12.3.1.À declaraÇão do vencêdôr acontecerá no loomento imediatamente postêrior à fase de
habili-taÇão.
12.4.À conplovaÇão de regularidadê fiscal e tr,abalhi,§ta da6 micxoempresas e enpresas de
pequeno porte somente será exiqida para efei.to de assinatura do contrato, observando-se o
seguinte procedimento:
12,4.t.As rnicroêmprêsas e empresas de pequeno porte, por ôcâsiáo da participaÇáo nesta
licitâção, deverão apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovâÇão de regularidade
fiscal e trabalhistê, dentre os documentos enumerados neste instrumênto para efeito de
habllitaÇão, nesno que estâ aprêsentê âlgunâ rêstriçâo,'
12.4.2.Havêndo alguma restriÇAo na conprovação da rêguIáridadê fiscal- e trabalhista, será
êssegurado o prazo de 05 (cinco) dias útêis, cujo Lermo inicial correspondêrá ao momentô em
que o licitante for declar:ado vêncedo!, prorrogáwel por igual perlodo, a critério do ORC, pa.a
a regularizaÇão dâ docunêntàção, pagamento ou parcêlamento do débi-to, e emissão de evêntuâis
cêrtidôes negativas ou positivas côm efeito de certidão negativa;
L2.4.3.A não regularização da documentaÇão, no prazo acima prêvisto, implicárá dêcadênciâ do
direito à contrataÇão, sem prejulzo das sanÇões previstas no Àrt. 81, da Lei 8.666193, sendo
facultado ao ORC cônvocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revoqar a licitaÇão;
12.4.4.5e, na ordem de classificação, seguir-se outra microemprêsa ou êmpresa de pequeno porte
con alguma restriÇão na documentaÇão fiscal e trabalhlsta, será concedido o mesmo prazo para
rêgularização.
12,5.Havendo a necessidade de envio de docu$entos de habili"taÇáo cômp1êI11entaxes, necessários à
confirmaÇão daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocâdo ê
encaminhá-1os, em fornato digital, via sistema, no prazo de 24 (viDt.e e quatro) horas, sob
pena de inabi 1i taÇão:
12.5.1.Somente haverá a necessidade de comprovaÇâo do preenchimento de requisitos, rnediante
apresentaÇâo dos doculoentos originais "não digitais", quando houvêr alguma dúvlda em relaçáo à
integridade do documento digital.
12.6,Não serãô aceitos documentos de habilitaqào com lndicaÇáo dê CNPJ/CPF difêrentes, salvo
aquelês legalnente permitidos :
12.6.1,se o licitante for a natriz, todos os documentos deverão estar en nome da Íratriz, e sê
o licitantê for a fi1iaI, todos os documentos deveráo estar em norne da filia1, exceto aqueles
que, pefa própria natureza, comprovadamente, forem emitidos sotnente em nomê da matriz.
12.7.Será inabil-itado o licitante que não comprovar sua habilitaçâo, seja por não apresentar
qualquêr dos documentos exigidos ou apresenta-fos em desacordo com o estabêlecido nêste
Edital.
12.8.No caso de inabilitaÇào, haverá nova verificaÇão, pelo sistema, da êventual ocorrência do
empate ficto, prêvisto nos Àrts. 44 ê 45, da LeL 723/06, seguindo-se a dlsciplina antes
estabelecida para aceitaÇão da proposta subsequente.
12.9.os documentos necessários à habí1itaÇão deverão ser orqa[izados na ordem descrita neste
instrumento, prêcedidos por lndicê corrêspoôdênte, apresêntádôs por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou pelo Prêgoêiro ou medbro da Equipe de Àpo].o ou
publicaÇãô em órgão da imprensa oficial. Estando perfeitanente leglveis, sem conter borróes,
rasurâs, emendas ou entrelinhas e dêntro do prazo de validade. Por ser apeoas ulna formalidade
que visa facilitar ôs trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o licitante:
12-9.1.Quando o docunento for obtido viâ Internet suâ legatidade será comprovada no endereÇo
eletrônlco nele indicado;
12.9.2.Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedor.
constante dos arquivos do ORC, para conprôvação da autenticidade de elernentôs apresentados
pelo licitantê,
12.10.Havêndo necêssidade, o PreqÍoeiro suspenderá a sessão, informando no sistena a nova da|a
e horário para a sua continuidade.
12.11.Constatado o atendimênLô às ê8igências de habilitaÇão fixadas neste Edital, o ficitante
será declarado vencedox.

13.O.DO É§CA}{ÍNIIÀMENTO DA PROPOSTÀ VEiICEDORÀ
13.1.À proposta flnal do licitante declarado vencedor - propoeta atualizada - deverá ser
encaninhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da soficitação do Preqoeiro no
sistema eletrônico, e deverá:
13.1,1.ser elaborada em consonância com as especificaÇôes constantes dêste Edital e seus
Ànexos, redigida em língua portuguesã e impressa ern uma via em pâpe1 timbrado do proponentê,
quando fox o casô, sêm êírendas, rasuras, enarelinhas ou ressalvas; suas folhas rubxicadas e a
últirna datada e assinada pelo licitante ou sêu rêprêsêntante IegaI, com indicaÇão: do valor
global da proposta; do prazo de entrega; das condiçõês de paganento; e da sua validade;
13.1.2.Côntex a indicaÇáo do banco, númêro da conta e âgência do ficitantê vencedor, para fins
de pâgamento;
13.1,3.Estar adequada ao últino lancê ofêrtado ê a neqociâÇáô realizadâ, aconpanhada, dos
docunentos complementares ewentualmente solicitados, quando necessários à confirmaÇão daquetes
exigidos !êste Edital e já âprêsêntados.
13.2,será cotado um único preÇo para cada item, con a utilizaÇáo de duas casas decimais, sendo
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13.2.1.fa1ta de dlgitosl serão acrescidos zeÍos;
13.2.2.Excesso de dígitos: sendo o primeir:o dlgi-lo excedente menor que cinco, todo o excesso
será suprinido, caso contrário havêrá o arredondamênto do dlgito antêrior para mais e os
demais itens excedentes suprinidos.
13.3.Os pr.eços deverãô ser expressos em moeda colrênte nacional, o preqo unitário e o total en
algarismos ê o vafor qlobal da proposta em algarismos e por extenso:
13 . 3 . 1 . Existindo discrepâncla entre o preÇo unitário e tota1, rêsultado da nultiplicaÇão do
preÇo uni-tário pêfa guantidade, o preÇo unj-táiiô prevalecerái
13.3.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prêvalecerá o
valor explesso por extenso:
13.3.3.Fica estabê1êcldo que havendo diverqência de prêÇos unitários para un nesno produto,
prevalecêrá o de rneDol valor.
13.4.À proposta obedêcerá aos termos deste Edital e sêus
que não corrêspônda às especificaqões a1j. contidas ou

Ànexos, não sêndo considerada aquêIa
que estabêIeça vlnculo à proposta de

outno l ici tante.
13.5.Ã oferta deverá 5er firme e
conter alternativas de preÇo ou

precisa, linitada, riqorosamente, ao objeto destê Edital. sem
de qualquer outra condiqão que induza o julganento â mais dê

um resultado.
13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos opeÍacionaris, encârgos previdenclári os,
trabalhistas. tributários, comêrciais e quaisquer outros quê incidam direta ou indiretameote
no fornecimento dos bens,
13.7.À proposLa final deverá ser documentada nos aulos e será 1êvada em consideraÇão no
decorrêr da execução do contrato e aplicaÇão de evêntual sançâo ao Contratâdo:
13.7.1.Todas âs êspeciflcaÇôes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
13,8.Às propostas quê contenham a descriÇão do objeto, o valor e os documentos complênêntâies
estarão disponlveis na internet, após a homologaÇão.
13.9.O prazo de validâde da proposta nâo será infer:ior a 60 (sessenta) diâs, a contar da data
dê sêu encâminhamento.
13-10,O primêiro subiter. deste ITEM/TÓPTCO que trata da EÍ,ÀBORÀÇÃO DE PROPOS?À será subsidiada
tambén pela disciplina do tópico DÀs DIsPosfÇÕES GERÀIS e sêu subiten que trata do ERRo
SÀNÁVEL. Com isto, a CPL por intêrmédio do seu representante, podêrá, no julgamento das
propostas, sanar erros ou fafhas que não âlteren a substânciâ das propostas e sua validadê
juridica, rnêdj.antê dêcisão fundanentada, r:egistradâ em ata e acesslvel aos liciLantesr e thes
at.r.ibuirá validade e eficácia para fins de habilitaÇão e cfassificação, obsêrvadô o dispôsto
na Lei no 9.?84, de 29 de janêiro dê 1999 e Decreto n 1.024 de 2A19.
13.11-Das Marcas/Modelosi sendo uúa respons abi 1i dadê do participante escolher e a registrar na
sua Proposta ou por outros meios quando for de forrnâ ê1êtrônica, esta passa a ser de totâI
responsâbil idade do licitante. É pêrtinente esclarecer quê a CPÍ, pox internédio do seu
represente não tem no momento da sessao cunho técnico que abranja os divêrsos itên(ns)
licitados, por isso, saber se a referida narca atenderá o edital na sua lntegrê se tornâ
impossÍveI e inviáve1 durante a sessáor excertos nos casos em que os concorrentes as provoque
(a CpL), alertaodo-as quê a referida marca não atenderá o editâI. Por isso, disciptinar-se-á
sobxe a tênática, o princlpio da vinculaÇão ao êdital, previsto en diploma legal pertinente
apaziguâda pelo art- 37, inciso XXI da Constituição ficando a discrininação do item superior
aos dêmais docutnentos apresentados (narcâs, modelos, catálogos e etc,). ou seja, nenhum outro
documento irá sobrepujar à discrlminaÇâo do editalicio do respectivo item, ficando o licitarltê
vencedor obrigado a substituir o(s) item(ns) e sua(s) respectiwa(s) marca(s)/modelo(s) por
outro(s) equivalentê(s) ou superior(es) se for constatado ê comprovado que a(s)
marca(s)/nodelô(§) escolhido(s) e reqistrado{s) na proposta não atênder(em) as êspêcificaÇões
do ediLal na sua integra.

14.0.DOS RECT RSOS
14.1.Declarado o vencedor ê dêcorrida a fâsê de regularizaçâo fiscaf ê trabalhista da
licitaÂte qualificàda como microempresa ou empresê de pequeno porte, sê for o caso. será
concedido o prazo de 30 (trintã) ninutos, para que qualquer liciLante manifeste a intenÇãô dê
recolrer, de forma motivada, isto é, indicando cootra quais decisões prêtende recorre! e por
quais motivos, em campô próprio do sistêma.
14.2.Havendo quem se nanifeste, caberá ao Pregoeiro vêrificar a tenpêstividade ê a exlstência
de motivaÇão da intenÇâo de recorrêr, para dêcldir sê adnj"te ou náo o recurso,
fundameDtadaÍente:
14.2.1.Nesse momento o Pregoeiro não adêntrará no mérj-to rêcursa1, mas apenas verificará as
condições de admj.ssibilidade do recursoi
t4.2.2.A falta de manifestaÇão motivada do licitante quanto à intençáo de recorrer importará a
decadência dessê direito;
14.2.3,Una vez admitido o recurso, o !êcorrente terá, a partir dê então, o prazo de três dias
para apresentar as razões. pelo sistema eletrônico, ficando os denais licitantes, desde 1ogo,
intimados para, querendo, âprêsentaren conlrarrazões tambén pelo sistema eletrônico, em ôLrtiôs
três dias, que comeÇarão a contar do término do prazo do recorrente, sêndo-lhes assegurada
vista imediata dos e1êmentos indispensáweis à defesa de seus interesses.
14.3.o acolhimênto dô rêcurso invalida táo somente os atos insuscetÍveis de aprovêltânênto.
14.4.Os autos do proeêsso permanecerâo com vj.sta franqueada aos inieressados, no endereÇo
constante neste Edital.

].5.0,DÀ RE,ÀBERTUNÀ DÀ SESSÃO PÚBÍ,ÍCÀ
15.1.À sessão púb1ica poderá ser reâbêrtâ:



15-1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que Iêvê à ânulàÇâo de atos anteriores à
rêalizaÇão da sessão pública precedente ou em que seja anulâda a própria sessão pública,
situaÇão em quê sêrão repetidos os alos anulados e os que dêIê depêndan;
15.1.2.Quando houver erro nâ âceitação do preço mêlhor classificado ou quando o ficitânte
decfarado vencedor nâo assinar o contrato, nâo retlrâr o instrumento equivalente ou não
comprovar a regulaxização fiscâl e txabal-hisla, nos Lermos dó Àrt. 43, §1", da Lei !23/A6.
Nêssas hipótêses, serão adotados os proÇedinentos imediatamente posteriores ao encerramento da
eLapa de lances.
15.2.Todos os licitantes lenanescentes devêrão ser convôcâdos para acompanha! a sessão
reabe!ta:
15,2.1-À convocaÇão se dará por neio do sistema eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo coril a
fasê do procedinento l ici tatório i
15-2.2.À convocaÇão feita por e-nai1 dar-se-á de acordo com os daalos contidos no Cadastro
Digital do oRC, sendo responsabilidade do ticitante nanter seus dados cadastrais atualizados.

16. O. DÀ ÀD,,UDICAçÃO E HOrrOr.oGÀçÃO
16.1.O objeto da licltaÇão será adjudj-cado ao licitantê decl"arado vêncedor, pot ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição dê rêcuaso, ou pela autoridade superior do ORC, após a
regular dêcisão dos recursos apresentados.
16-2.Àpós a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados,
superior do ORC homologará o procêdinentô licitatório,

â autoridade

17.O.DO CONÍRATO
17.1.Àpós a homologaÇão pela autoridade superior do oRc, o âdjudicatálio será convocado parâ,
dentro do prazo de 05 (clnco) dias consecutivos da data dê recebinênto da notificaÇâo, assinar.
o rêspectivo contrato, elaborado ên conformidade coln as nodalidades permitidas pela Lei
8.666/93, podendo o mêsno sofrer alteraÇões nos termos definidos pela referida norna:
17.1.1.o prazo de convocaçáo podêrá sêr prorrogado uma vez, por igual pêr1odo, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde quê ocorra motivo justificado aceito
pela Àdministração;
17.1.2-Nâo atendêndo à convocação para assinar o contratô, ê ocolrendo esta dentro do prazo de
validâde de sua pxoposta, o Iicitante perdêrá todôs os direitos que porvêntura tenha obtido
cômo vêncêdôr da licitaÇão;
17.1.3.N4 assinatura do contrato será exigida a eornprovaÇão das condiçõês dê habilitâção
con§ignadas neste Editaf, quê devêrão ser mantj.das pelo licitante durante a vigência do
rêferido contrato;
17.1.4.Caso o licitante primeiro colocado, após convocâÇão, nâo conparecer, não complovar as
condiÇôes de habilj.taÇâo consignadas neste Edital ou se recusar a assinar o contrato, sêm
prejulzo da aplicação das sanÇões previstas neste instrumento e dês dêmâis cominaÇõês legais
cablveis â esse licitante, é facultado à ÀdministraÇão convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classificaçâo e sucessivamênte, par:a, após a comprovaÇâo dos requisitos
para habi.litação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato.
17.2.O contrato quê êventualmênte venlra a ser assinado pê1o lj.citante vencedor, poderá ser
âLterado con a devida justificativa, unilateralnente pelo Contratante ou por acordo entr.e as
partes, nos casos prevlstos no Àrt. 65 e selá rescindido, de pleno dirêito, confolmê o
disposto nos Àrts, '7'l ,'78 e 79, todos da Lei 8.666,/93.
17.3.o Contratado fica obrlgado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais. os ac!éscimos ou
suplessôes que se fizerem nas compras, até o lespectivo limite fixado ao Àrt. 65, § 1o da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá êxÇeder o linite estabelecido, salvo as
supressões resultàntes de acordo celebrado entre os conttatantes.

19. O. DO RE,A.]USEÀ}íENTO
18.1.Os pleÇos contratados são fixos ê irreajustáveis no paazo de uln ano.
18.2.Dêntro do prazo de vigência do contraLo e mediante solicltâÇão do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno dê r.ur ano, Da nesna proporção da variação verificâda
no IPCÀ_IBGE acu&ulador tohando-sê por base o mês de apresentaÇão da respecti.va proposta,
exclusivamêntê para âs obrigaÇões iniciadas e concluldas âpós a ocorrência da anualidade.
l-8.3.Nos reajustes subsêquentes ao primeiio, o interreqno mínimo de um ano sê-rá contado a
partir dos êfêitos financeiros do últirno reajuste.
18.4.No caso de atrêso ou não dir,'u1gàçãô do lndice de reajustahento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pêla ú1t.ifia variação conhecida, liquidando a diferenÇa
corlespondente tão l-ogo seja di!1rlgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigâdo â
aprêsentâr mênória de cá1cu1o referente ao reajustamento de pleÇos do valor remanescente,
senLpre que este ocorrer.
18.5.Nas aferiÇôes finais,
definitivo.
18-6-Caso o lndice estabelecido para reajustamento venhê a sêr êrtint,r ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado. en substituiçáo, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
1g.7.Na ausência de previsão lega1 quanto ao indice substitllto,
oficlal, para reajustamento do pxeço do valor !êmânêscênt'e, por
18.8.O reajuste poderá ser reê1Ízado por apostilanento.

19.O.DA CO!{PRO ÇÃO DE EXICUçÃO E RECEBTMENTO DO OBJETO

o indice utilizado para rêajuste sêlá, obrj- gatoriamente, o

as paxtes efegerão novo lndice
meio dê têrmo aditivo -



19.1-Executada a presenle contrataÇão e observàdas as condiÇões de adimplemento dâs obrigaÇÔes
pactuadas, os pr:ocedinentos ê prazos para receber o seu objeto pêlo oRC obedecerão, conforme o
caso, às disposiÇões dos Àrt6. 73 a 76, da Lei 8.666/93-
19.2.Serão designadôs pelo oRC representantes com atribuiÇôes de Gestor e Fiscal dô respectivo
contrato, nos termos da norna vigente, especiâ1nentê pata acompanhar e fiôcâ1izâr a sua
execução, respecti.vamente, pernitida â contrataÇão de Lerceiros para assistência e subsÍdio de
informações pertj.nentes a essas atribuiÇõês.

2O.O.DÀS OBRÍGÀçõES DO CONTR.àTÀI{EE E DO CONTR.LTÀDO
20. l.obrigaÇões do côltràtantê:
20.1,1.Efêluar o paqamento refativo ao objêto contratedo êfetivamente reatizâdo/
as c1áusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;
20.1.2.P:roporcionar ao Contratado todos os meios nêcessário's para a fiel execuÇão
presente contrataÇão. nos têrmos do correspondente instrunento de ajustêi
2O.l.3.Notlficar o contratado sobre qualquêr irregularidade encontlada quanto à qualidade dos
Lprodulos ou serviÇos, exercendo a màis arnpla e corRpleta fiscalizaÇão, o que nâo exime o
tlonLratado de suas responsâbi.lidades pactuadas e preceitos legàis;
20.1.4-Outras obrigâçõês êstabelêcidas e relacionadas na Minutê do Contrato - Ànexo IIÍ.

20.2. ObrigaÇões do Contratado:
20.2.1.Responsabi1izâ!-sê por todos os ônus e obriqaÇôes concernentes à legislação fiscal,
civiL, tributár.ia e trabalhista, bem como por todas as despesâs e comprômissos assu,nidos, a
gualquer t1tu1o, perênte seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objêto
cortratêdoi
20.2.2-Substituir, arcando com as dêspêsas decorrentês, o5 materiais ou serviços que
apresentarem defei.tos, âlterações, inperfeiÇões ou quàisquer irregulalldâdês discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somêntê após o recêbimento
ou paganentô;
20.2.3.Não transfêrir a outren, no todo ou en parte, o objeto da contrataÇão, salvo medlante
prévia e expressa autorizaçào dô Contratante;
20.2.4.Manter, durante a viqência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em
compâtibilidade com as obrigâções âssumidas, todas as condiçõês dê habilitâção e quâlificàÇáo
exigidas no respectivo processo licitatório, conformê o caso, aprêsentando ao Contratante os
documentos necessários, sempre que solicítado,
20.2.5.Emilir Nota fiscal correspondente à sede ou fi1iaI da empresa que efetlvanente
participou do certame e consequentemente âpresentou a documentaçáo exigida na fase de
habi l- i.taÇão;
20.2.6,Executar todas as obrigaÇões assrmidas sêmpre
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
correspondentês,'

de acordo con

do objeto da

côn observância a melhor técnica vigente,
legais, normas e especificaÇôes técnicãs

20.2.'7.oúLÍas obrigaÇões estâbelecidâs ê relacionadas nâ Minuta do Contrato - Ànexo III.

21-0.DO PACÃMEríT9
21.1.O paganênto será realizadô nediante processo regulâr e êm observância às normas e
procedlmentos adotados pelo ORC, da sêquintê maneirâl Pêra ôcorre! no prazo dê trinta dias,
contâdos do período de adimplemento.
21.2.o dêsêmbolso máxino do período. não será superior ao valor do respectivo adinplerÂento, de
acordo com o cronograma aprovado, guando for o caso, e senpre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
21.3.Nenhum valor sêrá pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇâo qualquer obrigaÇão
financeira quê thê for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. a qual poderá ser
compênsada com o pâqamênto pendente. sem que isso qere direito a acréscimo de qualquer
nâtureza.
21.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagahento nos termôs deste instrumento, e dêsde que o
Contratado náo tênha concorrido dê alguma forma para o atrâso. será admitida a compensaÇão
financeira, devida desdê a .data linite fixada para o pagamênto aLé a data eorrespondente ao
efetivo pagamento da parcela. os encargos moratórios devidos ero razão do aLraso no pagamentô
serão calculados con utilizaÇão da seguintê fórmula: EM = N, vP x 1, onde: EM = encargos
moratóriosi N = número de dias entre a data prevista para o pagamento ê â do êfêtivo
pagamentoi vP = valor da parcela a sêr paga; e I = lndice de compensaÇão financeira, assim
apurado: I = (?X : 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCÀ-IBGE acumufado nos últinos doze
meses our na sua fa1ta, urn novo lndice âdotado pêIo Governo Federal que o substitua, Nâ
hipótese do referido lndice estabelêcido para a compensaÇáo financêira venha a ser extinto ou
de qualquer foma não possa mais ser utilizado, será âdotado, em substituiÇão, o que viergHrZ
ser dêtêminado pela legislaÇão então em vigor. 

_ffi[
L2.O.DAS SÀNçôES ÀDMrNrsrRÀUvÀs \\[t
22.a.Qnea, convocado dentro do prazo dê validadê da suâ proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar docr.mentação falsa exigidâ para o celtame, ensejar o
retardanento da execuÇão de seu objeto, não mantivêr a ploposta, falha! ou fraudar na execuÇão
dô contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar infornaÇões falsas ou conetêr fraude
físcà1, garantido o direj.!o à alnplà defesa, ficará i-mpedj-do de licitar e contratar com a
União. Estados, Dlstrito Eedela1 ou Municlpios ê, sêrá descredenciado do sistema de
Cadastramento Unificado de Eornecedoles SICÀ!' do Governo !'ederal e de sistenas semelhantes
manlidos por Estados, Distrito Eederal ou l4unicipios, pêlo prazo de âLé 05 (cinco) anos, sen
prejulzo das multas previstas nêste Edital e das demais cominaÇões legâis.



22.2.À reÇusa injus!a em deixar de cumprir âs obrigaçôes assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Conlrâtado, garantida a pxévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a - âdvertência; b - nulta de mora de 0,5? (zero vÍrgula cinco
por cento) apllcada sobre o vê1or do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou nã
e><ecução do objeto ora conlratado; c - multa de 10t (dez por cento) soble o valor contratado
pê1â inexecuÇão total ou parcial do contràtoi d - s imultaneamenle, qualquer das penalidâdês
cablveis fundamentadas nâ Lêi 8-666/93 e na Lei 10.520/A2.
22.3.se ó valor dà multa ou indenizaÇáo devida nãô fôr recofhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunj-caÇâo ao Contratado, sêrá autonaticanente descontado da primeiaa parcela do
paganento a que o Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros noratórios de 1? (um por
cento) ao mês, ou, quândo for o caso, cobrado judicialmente.
22.4.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das pênalidadês previsLas, realizar se á comuniceÇão
escrita ao Contratado, ê publiêado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de
advertência e multa de mora quando fox o câso, constando o fundamêntô 1êgal da puniÇáo,
informando ainda que o fato sêrá registrado e publicado no cadastro correspondente.

23.O.DAS DÍSPOSÍçõES cERÀrS
23.1-Da sessáo púb1ica do Pregão divulgâr se-á Àtâ no sistema eletrônico.
23.2.Nâo havêndo expedlente ou ocorrendo qualquer fato supêxveniente que lmpeça a realizaÇáo
do certane na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o priftej-ro dia úti1
subsequente, no nesmo horáiio aDteriormente estabelecido, dêsde que não haja conunlcaÇào em
contrário, pelo Pxegoeiro.
23.3.Todas as referências de tenpo no Edital, nos seus Ànexos, no aviso e durânte a sessão
pública ôbservarão o horário de Brasllia - DE.
23.4.No julganento das plopôstas e da habilitaÇão. o Pregoeiro podêrá sanar erros ou falhâs
que não alteren a substância das propostas, dos documêntos e sua validade juxldica, mediântê
despacho fundamentado, registrado em Àta e acessivel a todos, atribuindo-lhes walidade e
eficácia para fins de habilitação e classificaÇão.
23.5.À horoologaÇão do resultàdo desta licitação não impli.cará direitô à contrataÇão.
23.6.Às normas disciplinadoras da licitaÇão selão semprê interpretadas en favor da ârnptiaçáo
da disputa entre os interessados, desde que não compromêtam o interêsse do oRC, o princlpio da
isonomi.a, a finalidade e â seguranÇa da contràtaÇão.
23.7.Os licitantes assumerô todos os custos de paeparaÇão e apresêntação dê suas propostas e o
oRC não sêrá. en nenhum caso, rêsponsávêI por êssês custos, independentenente dâ conduÇàô ôu
do resultàdo do procêsso licitatório.
23.8.Para todos os efeitos, na cont.agem dos prazos estabelecídos neste Edital e seus Ànexos,
excluir se-á o dia do inlcio ê incfuir-se-á o do vencimento. só sê inician e vêncen os prazos
êm dias dê expêdientê no ORC,
23.9-o desatendimento de exigências formais não essenciais nào importará o afastamento do
licitântê. desde que seja possivel o aproveitamento do àto, ôbservados os princlpios da
isonomia e do intêrêsse público.
23.10.Em caso de diverqência entrê disposiÇôes do Edital e de seus Ànexos ou demais peçad que
compõem o processo, prevalêcerá as do Editâ1.
23.1l.Decairá do direito de impugnar perantê o oRC nos têrmos do presente instrunentô/ aquele
que, tendo-o aceitado sen objeÇão, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irrêgularidades que o viciaram hipótêse em quê taI comrnicado não terá efeito dê rêcurso-
23.12.4s dúvidas surgidas após a apresenLaÇão das propostas e os casos onissos neste
instrumento. ficarão únicê e êxclusivanêntê sujêitos a interpr:etaÇáo do Pregoeixo. sendo
facultada ao nesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquêr fase da licitaÇâo, a promoção
de dillgência, na forma do Àrt. 43, §3", da Lei 8.666l93, destinada a êscLârêcêr ôu a
conplêmentâr a instruÇão do processo.
23.13.o Edital e sêLrs Ànêxos tahbén estão disponibilj.zados na integra no enderêÇo ê1êtrônico:
httpsr//bnc.orq.brlsistena/; e poderão ser lidos. e quando for o caso obtidos, mediante
processo requl-ar e observados os procedinentos dêfinidos pelo ORC, no êndereÇo: Rua do
Comercio, 23 - centro - Duas Estradas - PB, nos horálios normais de expedientei das 0g:00 as
12 :00 horas; mesmo êndêreço ê horário nos quais os autos do processo adrnlnisLrativo
pernanêcerão com vista franqueada aos interêssadôs.
23-14.Para dirinqi! eventuais controvérsias decorrentes deste certa![e. excluldo quâIquêr outro,
o foro competente é o da Conarca de Guarabira, Estado da ParaÍba.
23.15. Doutrlnas também previstas :

1. PBÀZO PÀPÀ ÀPRESENTÀÇÃO DE NOVÀ DOCIIMENTAÇÃO OU PROPOSIÀS: O ORC POr iNtETMédiO dA CPL
poderá aplicar a doutrina do À!t. 48, S 3" (Quando todos os licitantes forêm inabilitados ou
todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos ficitantês o prâzo
de oito dias úteis para a apresentaqâo de nova documentaÇáo ou dê outras propostas êscôinadas
das causas referidas nestê artigo, facuftada, no caso dê convite, a reduÇáo deste prazo para
três dias úteis.) da Lei 8.666/L993 e suas alteraÇões posteriores.
2. DISPENSÀ DE AÍ,VAXÁ: Conforme dôutri.na a Lêi- 13.874,/2019, art. 1'.56'; art, 3",I e art. 90,
55" e tambén da ResoluÇão n" 51, de 11 de julho de 2019, no Àrt, 3o Para os fins do art. 3", S
2o, inciso II, da Medidâ Provisória n6 881, de 30 de abril de 2019. são consideradas de baixo
risco ou "baixo risco À", para o efeito específico e exclusivo de dispensar a necêssidâde dê
aLos públicos de 1Íber:ação da alividade econôrnica, aquelas ativídades quê se qualifiquem,
s i(ul.taneamente, cono de: II - baixo risco ou "baixo lisco À" referente à sequranÇâ sanitária,
ambiental, incluindo sobrê o a[üientê do trabalho, ê êconônica, na foxma do caput do art, 5".i
con isto dispensando as enpresas conceíto de baixo risco ou bâixo risco À, paxa operaÇâo ou
funcionâmentô dê atividadê êconômica. sendo as ênpresas participantes beneficiadas



referida resoluÇáo e com sito, sendo dispênsadas de apresenttarem de ÀIvará sanitárj-o ôu
documênto equivalente.
3. ÀUTENTICIDÀDE E RECONHECIMENTO DE !'IRMÀ DE EoTOCÓPIÀS: En conformidade a LEI Nô L3-126t DE
B DE OUTUBRO DE 2018, que institui o Selo de Desburocrati záÇão e SimplificâÇáo, no que

<http: ,/,/ legis lacao. pfanafto . qov. brl1egi s1a/ legi s 1acao. nsflviw_Identi ficacao / Ieiz20L3 .726-
2 018 ?OpênDôcument> Àrt. 3o Nâ rê}aÇáo dos órgâos e entidades dos Poderes da Uniáo, dos
Estados, do Distrito EederaL ê dos Municipios com o Çidadão, é dispênsada a exigência de: f -
rêconhecimênto de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura côn aquê14
constante do documento dê j.dentidade do signatário, olr estando este prêsente e assinando o
documento diante do agente, Iâvrar sua autenticidáde no próprio documento; IÍ - autênticaÇâo
de cópia de docunento, cabêndo àô agênte êdministrativo, mêdlante a conparaÇão entrê. o
oxiginal ê a cópia, atestâr a autenticidadet Portânto, êm ôbêdiência âo quê postula a referida
1ei, que se destina a recoôhêcer e estimular o funcionanento da administ!aÇão púb1ica e
mê1hôrer seu atendimento, eliminando as forrnalidades desnêcêssárias ou despropo!cionais quê
frustren ou dificulten as finalidadês almêjadâs (eoncorrência) lart.: 7", Paxágrafo único,
inclsoa: I e IIl, desobriga-se a âutenticação das fotocópias apresentadas ou Íeconhêcinênto dê
firma de documentos dos quais necessiten de aferiÇão de autênticidade. Sêndo estas
Iautenticidades], realizadas no mornonto da sêssão INO CREDENCIÂMENTO] e em casos específicos
INA UABILÍTÀÇÃo].Todavia, o participante decidindo apresentar suas fotocópias autenticadas por
óxgão competente ICartório dê Nôtas ofj.ciais], desobriga a apresentaÇões dos documêntos
oxj"qinais no monento da sessão.
4. . Rêssà1tà-se que para a doutaina do inÍcio dos trabalhôs, quaLquer rBembro da CPÍ, podêrá
recôIher os documentos dos panticipantes ENTEDIMENTO para o INÍCIO DOS TRÀBÀÍ,HOS I Doutrina
pâra Ínicio dos txabalhos respeitando o horário: êstê inst:rúnento não prevê tolerânciâ pàra o
inlcio da sessão. Disciplinàr se á como inlcj,o dos trabalhos o nomento em que se recolhen a§
documentações i de credenciamento (quando o licitante desejar se crêdenciar:) juntamente com os
envelopes de habilitaÇão ê proposta de preÇos. Portanto. no horário marcado, a CPL (composta
por seus rnembros ) irá anunciar o recolhimento das documentaÇões e os presentes (licitantês)
irão repassar estes (crêdenciamento, habilltaÇão e proposta) ao mêlnbl'o daquela (CPL) . Àpós o
recolhimento de todas as docunentaÇões necessárias para a palticj-paÇão, nenhuma outrà
dôcumentação sexá aceita daqueles que adentralem o rêcinto após ô recolhimênto. Àpós
recôlhidàs as documentaÇões, txamita as fases seguintes: de credenciamento e a dependêr da
modalidade, fases de habititaÇão e propostas e lances verbais fixando o horário determinado.
Já os demais tramites seguintes (da sessão) : crêdencianento e a depender da modalidadê, fases
de habilitaÇão e propoatas ê lances vêrbais, apênas âquêIê ou aquêlês que detém os poderes
pãra tais procedimentos.
5, ERRo sÀNÁVEl,: Neste edital, doutrinâr sê-á o Decreto 10.024
8", xfI, aIínea h, art., 17, art. 47 e o 55, assim como o art-
JÀNEIRO
<http: / / legis l acao. pLanal to . gov. brllegisla/l-e9is1acao. Dsf/viw_Identificacao / lei\za9 .'184-
19 9 9 ?OpenDôcr.unent>, que tratâm do saneamênto dê erros ou fêIhas na proposta ou na
documentação, sem comprometer o teo! substancial que dá respaldo jurídico (a intênção da sua
êxigêncla no edital) ,

6, DISPENSÀ PÀRÀ o MEÍ: os llÍicroêmprêêndedores Individuais (quando for o caso e en objeto
pertinente a sua atividade) não precisarão apresentar Balanço Patrimonlal do úItimo exerclclo
social, por motivo de serem desobrígados de manterem contabilidade formal. a exemplo do que se
exige. Dispositivos legais: Código Civil Brâsifeir.o, a]j.L. 966, art. 970, arL. 1,179, S2';
Resofução n" 1,6/2OO9 da C.G.sIM. art. 3" incisos IIr, IV, vrI; Lêi no 11.598/2007; t.C. à'
L23/2006 art. 18 -Â, §1o-'7. BENS À PRONTÀ BNTRÉGÀ OU LocÀÇÕES DE UÂIERIÀIS: Doutrinar-se-á neste diploma, na sua
íntêgra, o Decreto n' 8.538 de outubro de 2015 e em particular o art. 3o, quando o objeto
pertinente fo! paxâ o fornêcimento de bêns para proíta entiregâ ou para â locaÇão de materiais.
CorÀ isto, a exiqência do Balanço Patrinonial presente no item de habilitaÇáo será
desconsiderada. Ressalta-se que ta1 beneflcio será atribuldo apenas aos licitantes quê através
de documento pêrtinêntê comprovar seu eDquadramento de porte enpresariâ1 sob uma licitaÇão de
ôbjeto pêrtinente.
8. REÀÍ,IzÀÇÂo DE PEsQUlsÀs: Este instrumênto poderá atênder a rêcomendêção do Âcórdão
2A76/20L4 [P1enário: "orienten os órgãos, entidades e secretarias administrativas que the
estâo winculados ou subordinados sobre as cautê1as a sererrr adotadas no planejanento-de
contrataÇôes de emplesas para prestaÇão de serwiços de orqanização de eventos, de nodo a r1ão
restringir a pesquisa de preÇos às cotaçôes realizadas junto a potenciais fornecedores,
adotando tambén outros parârnetros, conforme previsto no art. 2ô da IN SLTI/MP 5/2014, c/c o
art. 15, inciso v, da Lei 8,666l19931 .

9, INCWBENCIÀ. PARÀ REÀIIzÀÇÂo DÀs PESQUISÀS: Nesta edilidade, não constituiu incurbência
obrigatória da CPL, r:ealizar pêsquisas de mercado em outros entes públicos ou privâdos, sendo
essa atribuiÇão, tendo em vista a conplexidade dos diversos objetos licitados, dos setores ou
pessoas conpetentes envolvidos na aquiaição do ôbjêto {Àcórdão í" 351"6/20A'7, PriÍ1êira cãmara,
Relator Min, Àro1do Cedraz, Processo n" 005.991/2000 ?). Portânto, os preÇos que compôêm a
estimativa [média do (s) preÇo {s) . rnenor (es) vâ1or (es) , prêÇo de referência] do presente
instrumento convocatório, adwén das pesquisas e/ou estudos de nercado sobre preço justo
praticado, realizados pelo setor dernandante Ique mals consumirá ou se utilizará do (s)
serviÇô (s) I .
10. SUBCONrMTÀÇÃo/TERCEIRI zÀÇÂo: Doutrina-se neste instrumento as disciplinâs do art. 72, 78,

art i gos rncl sos i

dê 20 de sêtêmbro de 2019, art.
55, da LEI N" 9.784 . DE 29 DE

t999IE

vI da Lei 8.666 de 1993 ( subcontrataÇôes /terceiri zaÇão) comungando con as di"sciplinas



13.429 de 2011, prevlsta também no TERMO DE REFERENCIA. na MINUTA DE CoNTRÀTO no Lópico que
trâta das obriqaÇôes e responsabi 1j-dade s do contratãdo.
11. SICAE: a utilização da Ferramenta sistênia dê Cadastrâmentô Unificadô dê EorneÇedores -

, sÍCÀF para substituição/ conprôvaÇão dâ rêgufaridade fiscal, da qual-ificaçáo êconômicô-
financêira ê dà habiliLação jurldica por meio de cadastro no SICÀE estão disciplinadas nas
leis que doutlinân a nodalidade Prêgtão seja na forma presencial ôu elêtrônicà sendo
obrigatória nas licitações realizadas por Órgãos Federais. À posslbilldade de utilização do
SICÀF por demais órgãos das esferes estaduais ou municipais é mediante a prevj-sibilidade no
edj-ta liciô, confôrne disciplina no art. 32, §3' da LF 8.666,/93 e a opÇão por aquela
(apresentação do CRC SICAF deve ser dê forna facultativa deixando a crii:ério do paxticipante â
opção pêlâ apresentação do CRC SICÀF ou apresentaÇáo de forma individualizada às qualificaÇões
fiscais, econômico-financeira e juridicas conforme orientaÇáo no edital.
12. PÀRTICIPÀÇÂo PoR MEIo DE PRocuRÀDoR: Doutrinar-se-á neste instrumêntô quê, visando a
de sbur ocrati z aÇão na modafidaàe em epigrafe, a parliclpaÇâo do licitante por nêio dê
representante-procLrradoa, na fase de credenciamento, deverá apresentâr docrmento hâbil nô qual
conste podêrês suficientes para o outorgado repxesentar o outorgante no certame juntamente con
fotocópia de documênto com foto do outorgado, Àconpanhado do cortespondente instrumentô dê
constituiÇão dà empresa, quando for o caso, quê comprove os podetes do mandante para ã
outorga. Na hipótese de procuraÇâo particular, fica facultativo (náo acârretar gastôs
desnecessário à participaç-ão) o reconhecimento de firma em cartórlo do respectivô slgnatário,
desde que, a outorga linha sido feita pelo mandante com poderes para o âto no contrâto, Nos
casos em que o replesentante ceda os poderês dê representaÇão para terceiro, este deverá
apresentar a 1o outorga com fotocópj.a de documentaÇão con foto do 10 out-orgado, contendo os
poderes de cêder seus poderes para um tercêiro. Àpxesentando também, ê 2' procuraÇáo coíl
poderes suflcientes para rêpresentar o lici-tante junto com fotocópia dê docunênto com foto do
2o outorgado.
13. À designaÇão do Gestor e Eiscal de Contratos é Ato externo ao Oficio da Comissào de
LicitêÇão, cabêndo êo Gestor noneá-Ios por meio de documênto hábi1, aÍquivando-o ell
depârtamênto pertinente para sua aferiÇão quando sê fizer necessário.
14. Em conformidade con o Àrt. 64 S3", da Lei B-666/93, decorridos 60 (sessentâ) dias dê datâ
da entrega das propostas, sêm convocaÇão para a contratâçáo, fican ôs licitantes liberados dos
compromissos assumidos. Dêssa formâ, solicitâhos que essa empresâ hanifeste concôrdânciâ ou
não con a prorrogaçáo do prazo da validade dê sua proposta de preços. Â assinàtura do contrâto
pelo adjudicado, intender-sê-á como prorrogâÇão do prazo da referida proposta, Contudo, càso o
licitante deixar de vir assinar o contrato ê coincidir com a proposta vencida por morosidade
do oRC, aquele (licitantê) não soflerá nenhuma puniÇáo e a Conisaão intêlpretaxá cono
desistência justificada de firmar contrato.
15. Ouando o certame for restxitÕ à pârticj.paÇôes de empresâs enquadradas como ME ou EPP, alénl
das conprovaÇões de enquadramentos previstas no item de credenciamênto ê,/ou â dependêr dê
modalidade na habiliLaÇão, aceitar-se-á também corno comprovação a: a) CNPJ recente que
idêntifiquê o por:tê da empresa; b) Declaraçâo conteccionâda pê1a empresa e assinada pelo
proprietáriô ou Àdninistr:adôr declarando que se enquadra (constata â rná fé do licitantê o
mesmo responderá pelos crimes previstos no Àrtigo 299 dô Dêcreto T,ei n" 2.848 de 07 de
Dezembro de 7940); c) Impres são diiel,o dô sitê:

consufta de optantê pelo sinples nacional.
16. I'ÀSE DE CREDENCIÀMENTO: na fase de credenciamento este edilidade poderá SÀNÀR ERROS
acometj.dos por esquecinentos de autenticâÇões, falta de documentos de identificaÇão (podendo
apresentá-Ias no mohento dessa fase), DECLÀRÀÇÔES (podendo sê! confeccio[ada por escrito -a
mâo livre- êm folha dê oflci-o con cabeÇal-ho contendo dados: da emprêsa, procêsso llcitatório,
órgãô reaLizador do ce.tame, titulo da declaração, enunciado -texto- juridico que legaliza o
ato - conforme modêIo no êdital- , datando -l"ocal- e data- o ato e assinando-o - representante
ou sócio majoritário ou administrador ou propriêtário, o nesmo procedi.mento pode.á sêr
realizado parâ a comprovação dê enquadranento co&o ME ou EPP ou MEÍ quando essa comprovaÇão se
dê obrigatoriamêntê na âse de credenciamentô. Escl.arece que, o credenciamento não afeta e neÍr
viola os documentos contidos dêntro dos envelopea de PROPOSTÀ e rABILITÀÇÃO, sendo assiÍr,
colBpreendida como o plocedimento para se ídentificer o rêpresentante e seu6 poderes dê
representaÇão. Já que o referido procedimento ocorre ântes da âbertura dos enwelopes de
proposta e/ou habilitação, não se considera a inclusão de dôcunenlos pois. os conteúdos
daquel"es (envelopes), estão intactos e preservados dentro dos próprios (envelopes) ,
devidamente lacrados. Portanto, o saneamento de erros nessâ fase NÃO se trata de lNCl,üsÃO de
DOCU14ENTôS nas fases decisórias : PROPOSTÀS e HÀBILITAÇÃO-
17. Das Marcas/Modelosi sendo uma responsabilidade do participante escolher e a registrar na
sua Proposta ou por outros neios o quando for de forma eIêtrônica, está passa a sex total
responsabil idade do licitante- É pertinente esclarecer que a CPL por internédio do seu
aepresente nãô ten no nonento da sessão cunho técnico que ablanja os divêrsos item(ns)
licitados, por isso, sabe! sê â rêfêridâ inarcâ atenderá o edital na sua lntegrâ se torna
inposslvel e inviável durante a sêssão, excertos nos casos em quê os concorrenLes as provoque
(a CPL), alertando-as que a rêferidâ marca não atenderá o edital. Por isso, discipl.j.nâr-sê-á
sobrê a temática, o principio dâ vinculaÇãô ao êdital, prewisto en diplona leqaf pertinente
apaziguadê pelo art.. 3?, inciso xxl da Constituição ficando ê discriminaÇão dô itên superior
âos denais documentos aprêsentados (narcas, modelos, catálogos e etc.), ou seja, nenhum outro
documênto irá sobiepujar a discrimiDaçào do editallclo do rêspectivo item, ficando o licitantê

<http : /,/wwaJ8 . recei ta . fazenda . gov. brlSinpIesNacÍonal /apl icacoes . aspx? id=22 >, referente a

vencêdor ôbrigado a substituir o (s) item (Ds) e suâ (s) r:espectiva (s) marca (s) /nôdelo (s) po!
outro (s) equívalênte (s) ou supêrior (ês) se for constâtado e comprovado gue . rrB {



rnarca(s)/nodelo(s) esÇothido(s) e r:egistrado(s) na proposta não atendêr(em) as especificaÇões
do êdital na sua Íntegra.
23 . 16. RESPONSABITTIDÀDE soBRE LEGÍTÍMIDÀDE DE INEORMÀÇÕES: No nornento do cadaslro na
Plataforma, algumas informaÇôes seião solicitadas, exemplo: enquadranento de porte da empresa;
que Dão empregar menores dê idades; que não tem nenhum fato impedido que o impeÇa de
participar dentrê outlâs- ônde o sistema di.sponibiliza opÇão de ,narêâr a referida infornação
de atêndinento a essa 1egis1êção êm especlfico, com isto, sendo narco ou, a depender do
sistema que ofêrece a opÇão sim ou náo, marcàdo a opção que confirma que empresa atênde a esse
oadênâlnênto é que se beneficlâr dêIe, o siStêma atribui os beneflcios quando for o caso e
repassa essas informâÇôes no momento do julgaloento das fases êm quê esses benefícios sêrão
validadôs- En virtude disto, ao participante rnarcar a ôpÇão que leva o sistena garantir essês
beneflcios, o participante assune todas as responsabilidâdes pela veracidade dessãs
informaÇõês., oDde o condutor da nodalidade adotada aceita ê a considerará .cono una DEcLÀMÇÃo
fêita pelo participante como condiÇão de participação e caberá a ele, querendo participar de
outxas licitâÇôes por essa plataformâ, atualizâr êssas informaÇôes no sistena quando houver
alteraÇôes nas suas qualificaÇôes: JURÍDICÀS, ECoMICo-FINANCET RÀ, ErscÀr E TRÂBAl-HrsTÀ,
TÉCNICÀS, que poden dar ou retirar direitos perante outros licitantes.

4
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI, DE DUÀS ESTRÀDÀS

coMrssÀo PÊRMÀNSNTE DE LrCrÍÀçÃO

ÀNEXO I - PREGÃO EI,EIRôNICO NÔ 00016/2022

TERI4O DE REEERÊNCTA - ESPECÍEICÀÇÔES

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui obieto desta licitaÇãol ÀquisiçÔes de computadorês e impressoras' dêstinados ao

['undo Municipal de saúde do Municlpio de Duas Estradas - PB'

2.0.DÀ JUSEIFICÀTIVÀ
2 . 1.À contxatâção acima descrita, que será processada nos termos deste instrumentc
convocatório, especificaÇões técnicas e inforrÀaÇôes complementales que o acotnpanhan, quando

forocasÔ,justifica.se:PeladecessidadedadevidaefetivaÇãodeconpraparasuplirdêmanda
especlfica'--equisiÇõêsdecorÂputadoreseinplessoras,destinadosaoEundoMunicipâ1dêsaúde
do Municlpio de Duas Estradas I pB considerada oportuôa e inp:rescj.ndivel, bem como relevante
medida de interessê público; ê ainda, pela necessiàade de de§ênvolvimento de aÇarês continuadas

pÀ.. . pto*oçao de átiwidades pertinentes, vísando à maximização dos recursos ên relaÇão aos

ôbjetivos proqramados, observàdas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de

planê j anento aplovadas.
Z.Z.as caract"iisticas e especificaÇÔes do objeto ora licitado são:

CODÍGO
1

DrscRr,rlBçÁo u§r!-àDr ouÀNÍrDÀDE PREço l'Nrr' PREço ÍorÀrJ

Desktop: Processador Íntel core i3 8' Geração ou uND 22 5'016'66 l'10'366'52

superiàr, placa mãe conr slot Pci ou I'tini pci,
Me;ólia DDR 4, 04 GB Êrequência 2400Mhz ou
superior, sSD 128 Gb ou supelior, Gabinete Torre,
I.{onitor 18.5, Tecl'ado e mousê; sistema
operacional Ííindows 10 gome 64Bits ou Linux'
Irnpressora TiPo laser monocroDática. com garânt1a UND 5 2'780'00 13'900'00

de 01 ano ou supeliôr.
Ímpressora Tipo Laser Multifunclonal
luonocromática, com garantia dê 01 ano ou superaor'

uND 6 4-19l|66 25.L49,96

rotÀ! 1-49 . 416,4A

3.0.DÀS OBRIGÀÇôES DO CONIBÀÍANIE
3.l.Efetuaropaganentolelativoaoobjetocont,atadoefetivanentelêa]-izado,deâcordoconas
cláusufas do resfectivo contrato ou Ôutlos instrumeÂtc's hábêis'
3.2.ProporcionaraoContratadotodososneiosnecessáriosparaafiele'{ecuÇãodoobjetoda
pr""urrtà contr:ataqão, nos telmos do correspondente inslrumento de aiuste'
3-3.Notificar o contràtàdo sobre qualquei irregularidadê encontrâda quanto à qualidade dos

produtos ou serviços, exercendo a mâis anplâ e completa fiscalização' o que não êxime o

contratado de suas rêsponsabllidades pactuadas e preceilos legais'
3.4.outras obriqaÇôes estabelecidas e relâcionadas na Minuta do Contrato _ Ànexo TTl'

4. O.DÀS OBRIGÀçôES DO 6ONERAfÀDO

4.l.Responsabifizar-se por todos os ônus e obriqaÇões concêlnentês à 1êgis1aÇão fiscal' civil'
tributária e trabalhista, ben como por todas as despesas e conpromi'ssos assunidos' a qúâlquer

t1tu1o, pêrante seus fôrnecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado'
4.2.Substituir, arcancto com as despesas decorrentes, Ôs hateriais ou serwiços que aplesentârem

dêfeitos, âIteraÇôes, i.p..t"iço"t ou quaisquer irregularidadês discrepantes às exigências do

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recêbinênto ou paqamento'

4.3,Nâo transfêrir a outren, no todo ou em parte, o objeto da contrâtaÇão, salvo mediantê

prévia e expressa autorizaÇão do contratantê '
ã,S.ü.rt..,- durante a vigáncia do contrato ou outros instrumentos hábeis, em conpatibi1idade

com as obrl.gêÇa.s "tsumiaás, 
todas as condiÇões de habilitaÇàÔ e quafificaÇão exigidas no

rãrpaaaita p-ro""""o licitatório, conforme o caso' apre§entandÔ ao ContratanLe os documêntos

necessários, sênpre que sol icitado '
4,5.Emitir Nota Eiscaf "orl."p""a""a. 

à sede ou fllial da enpresa que efêtivanente participor'l

do certane e consequentêmente apresentou â documentação exigida na fase dê habÍlitaÇão'
4.6.Executar todas as obrigaÇões assumidas sempre con observáncia a nelhor !écnica vigente'
enquadrando-se, .iqoto"ua.ti;, dentro dos p'ucéito" legais' normas e especificaçôes técnicas

co!respondentes .

4 ,7 . outras ot,rigações êstabelecidas ê refacionadas na líinuta do Contrato _ Ànêxo IÍI

s.O.DO PRÀZO E DÂ VI6ENCIÀ



5.1.O prazo máximo de entrega do objeto
hipó!êses prêvistas no Art. 57, § 1", da
da emissâo do Pedido dê Cônpra:

EnLrega: l5 (qu inze) dias.

da contrataÇâo, que
Lei 3 .666 / 93, estâ

âdmite prorregaÇào nas condiÇõês e
abaixo indicâdô e será considerado

5.2.À vigência do respectivo contrato sêrá determinaala: 3 (três) meses, considerado da datâ de
sua assinatura,

6. O.DO RE,Ai'USTà}íENTO
6.1-Os preÇos contratados são fixos e irreâjustávels no prazo de un ano.
6.2.Dêhtro do prazo de vigênciâ do conLrato e mediantê solicitaÇâo do Contratado, os preÇos
podêrão sofreL reajuste após o inter:reqno de um âno, na nestna proporÇãô da variaÇão verificadano IPCÀ-IBGE âcumulado, torlando-se por base o rlês de apresentaÇão da respectÍva proposta,
êxclusivamente para as obrlgaÇôes iniciadas ê concluldas após a ocorrência da anualidade.
6.3.Nos reajustes subsequentes aô primeiro, o interrêgno nlnimo de um ano será contado apârtir dos efeitos fj.nanceiros do ú1timo rêajustê.
6.4.No caso de atrâso ou não divulgação do índice de rêajustamento, o Contratânte pagará ao
Contrâtado a importância cafculada pela ú1tima variação conhecida, Ilquidando a difêrenÇâ
correspondente tão logo seja di\,'ulqado o Índice definitivo- Ficâ o Contratadô obrigado aapresentar nenória de cá1cuIo referente ao reajustamento de preÇos do valor rêmanescênte.
sempte que este ocor]:el:.
6.5. Nas aferiÇões finâi s.
deflnitivo.
6.6.Caso o indice estabelecido para reajustâmeoto venhâ a ser extinto ou de qualquêr forma nâo
possa nais ser utilizado, será adotado. ên substituiÇão, o que vier a sêr deternlnado pê1a
legisl-aÇão então ên vlgor.
6.7.Na ausência de previsão Iegal quânto ao indicê substituto, as partês êlegerão novo lndic:e
oficià1, pâra reajustarnênto do preço do walor têmanescente, poi meio de termo aditivo,
6.8,O reajustê pôderá ser realizado por apostilanento.

7. O.DO PÀGÀMENTO
7.1.o pagamento se!á realizado nediante processo rêgu1ar e em ôbservânciâ às normas e
procedinêntos adotados pelo ORC, da sequinte maneirai Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contâdos do perlodo de adimplemênto.
7.2.o desembolso náximo do pêr1odo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, dê
acordo com o cronograma aprovado, quaôdô for o caso, e senpre en conformidadê con a
disponibilidade de recursos financeiros -
7.3.Nênhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão quafquêr obrigaÇão
financeilâ que fhe foL iinposta, êm virtude de pênalidade ou inadinplênclâ, a qual poderá sêr
compensada com o pâganento pendentê, sem que isso gere dirêito a acréscimo de qualquêr
nâture zã -

8.0.DÀ COI@ROVÀçÃo DE EXECTTçÀO E RECEBTMENTO DO OBJETO
8.1.Executada a plesente contrataÇão e observadas as condições de adimplemento das obrigaÇões
pactuadas, os procedimentos ê prazos para rêcêbêr o seu objeto peto ORC obedecerão, conforme o
caso, às disposiÇões dos Àrts. 73 a'l6t da tei 8.666/93.

9.0.Dos PRoCEDIMENTOS DE FISCÀIrZÀçÀO E GERENCIÀÀ,ENtO
9.1.serão designados pelo Contlatante reprêsentântes com atribuiçôes de Gestor e Eiscal do
contrato, nos lêrnos da normâ vigente. especialnente para acompanha! e fiscalizar a sua
execuçáo, respectivamente, permitida a contrataÇão de terceiros para assistência ê subsidio de
pertinentes a essas âtribuiÇões,

10. O.DÀS SA!ÍçõES ÀDMrNrSrRÀTM§
10.1.Quen, convocadô dentro do prazo de validade da suâ proposta, não celebrar o conlrato,
dei)<âr: de entregar ou ap]:esentar documêntaÇáo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execuÇão dê seu ot,jeto, não mantiver a proposta, fafhar ou fraudal na execuÇão
do contrato, cômportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇões falsas ou conêter fraude
fiscal, qarantido o direito à anpla defesa, ficârá inpedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municlpios e, será descrêdenciado do SisLêna de
Cadastramento Unifi.cado dê Fornecedores sfCÀF do coverro Fedêra1 e de sistemâs seinel-hantes
mantidos por Estados, Distrito Eedêra] ou Municipios, pelo prazo dê âté 05 (cinco) anos. sem
prêju1zo das nultas previstas neste Edital e das demais comlnaÇõês Iêgais.
10.2.À recusa j.niusta en deixar de cumprir as obrigaÇÕês assumidas e precêitos feqals.
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às sêquintes penâlidadês prewistês nos
Àrts. 86 e 8f, da Lei 8.666193: a - advertência,. b - multa de mora de A,5? lzeÍo vixgula cinco
poa cênto) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na
exêcuÇâo do objeto ora contrêtâdo; c - rou1ta de 10: (dez por cento) soble o valor contlatàdo
pêIa inexecuÇáo total ou pareial do contrato; d - s inu] taneamente, qualquer das penâ1ldades
cablveis fundanentadas na Lei 8.666/93 e na tei 70.520/02-
10.3.Se o vâIor dâ multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicâÇão ao Contratado, será autonaticamentê descontado dâ primeira parcela do
pagaÍLênto a que o Contratado vier a fazer jus. acrescldo de juros moratóriôs de 1? (un por
cento) âo mês, ou. quando for o ôaso, cobrado judicialnente.

o indice util i zado para reajuste sêrá, obrigâtot iardente, o

10.4.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizal-se-á comunicaçãg
escrita ao Contrâtado, e publicado na inprênsa oficial, excluldês as penalidadep. f



advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento Ieqal da puniÇão,
informando ainda que o fato será registradó e publicàdo no cadastro correspondente.

11. O.DA COMPENSÀçÃO Frr{ÀNCElRÀ
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamênto nos teunos deste iostrrxllento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de algu&a forma pa!â o atra6o/ será admitidâ ê compensãÇâo
financeira, devida desde a data timite fixada pa-ra o pagamenLo até a data corlespondentê ao
êfêtivo pagamênto da pàacela. os encargos moratórios devidos em razão do atrâso no pagamento
serão calculados com utilizaÇáo da seguinte fórmufa: EM = N x VP, I, onde: EM = encaxgos
moratóriosi N = número de dias entre a data prevista para o paganento e a do efêtivô
pagamentoi VP = valor da parcela a ser pagai ê I = Índicê dê compênsaÇão financeira, asstm
apurado; I = (IX = 100) + 365, sendo TX : percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úftinôs dozê
meses ou, na sua fa1ta, um novo índice adotado pelo Governo Fêdêral que o substitua. Na
hipótese do rêferido lndice êstabê1êcido para a compênsaÇão financeira venha a ser extlnto ou
de qualquer forna náo possa mais sêÍ utilizado, sêrá adotâdo, ên substituiÇão, o qLle vier a
ser determinâdo pela legis1âÇão então em vigôr.

12.O.DO MÔDÉIO DE PROPOSTÀ
12.1.É pârte integrante deste termo de Referência o modelo dê proposta corrêspondênte, podendo
o licitante utiliza-Io como referência - Ànexo 01.

ERIVELTO DÀ STLVÀ FERNANDES
Pregoeiro oficiaL



ESTÀDO DÀ PÀR,AÍBÀ
PREFEITUR,À MUNICIPàI DE DUÀS ESTRÀDÀS

coMrssÃo PERMÀNENTE DE LrCrrÀçÃO

ÀNEXO 01 ÀO TERIIIo DE REEERÉNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÀO ELETRÔNTCO N" OOO16,/2022

PROPOSTÀ

REE ERENÍE: PREGÃO EI,ETRôNI CO 
'1' 

OOOL6/2O22
PREEEfTURÀ MUNIC]PÀI DE DUÀS ESTRÀDÀS - PB.

oBJETo: Àquisições de computadores e j.mpressoras, dêstinâdos ao Eundo Municipal dê saúde do
Municlpio de Duas Estladâs - PB.

PROPONENÍE:
CNPJ:

Prêzados Senhores,

Nos termos da licilaÇâo em epígrafe, aplesentamos propostê conforme abaixo:

cóDIGo DI5CRIM ÀçÀO MÀRCÀA,ODEI,O UNIDàDE 9I,D,IIIDÀDE
1 Desktop: Processador Intel core i3 8' Geraçâo ou suPerio.r, placa tND 22

mãe com slot Pci ou Mini Pci, Menória DDR 4, 04 GB lrequência
240üMhz ou superior, ssD L28 cb ou supe.rior, Gabinete Torre,
Monitor 18.5 , Teclado e mouse; §ístema oPeracionaMiÀdofis L0
Home 64Bits ou t inux.

2 lmpressora Tipo l,aser monocronática, com gâranlia dê 01 ano ou

. iliillll;a ripo r,aser Multiruncionat monoc.romática, con sarantia
de 01 ano ou superior.

5

6

UND

ÚND

VÂIOR GI,OBÀI, DÀ PROPOSIÀ _ R$

PRÀZO DE ENTREGA:
coNDIÇÕEs DE PAGAMENTO:
VÀT.]DÀDE DESTÀ PROPOSTÀ:

Dados bancários do proponente pâra fins dê pagamento:
Bânco:
Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ÀSSINÀTUBÀ
Representante leqal do proponente.

oBsÊRVAÇÂo: ê proposta deverá seI efaborada êm papel |1trürado do proponentê'

$-



ESTÀDO DÀ PÀRÀTBÀ
PREFEI1URÂ MUNTCTPA], DE DUÀS ESTRADÀS

COMISSÂO PERMÀNENTE DE LTCITÀçÃO

ÀNEXO II . PREGÂO ELETRôNICO N" 00016/2022

MoDELO DE DECLÀRÀÇÃO - não possr-rir no quadrô sociêlário servidor do oRC

N.ETER,ENTE : PREGÃO ELETRôNI CO Iíé O OOL 6 / 2022
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE DUÀS ESTRÀDAS _ PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLÀRÀÇÀO de que nào possrli no quadro societário, servidor público
realizado, do certame ou de qualquer entidadê a e1e vinculada,

O ploponenl-e acima qualificado dêc1ara não possuir em seu quadro societárÍo
qualquêr. servidor efetivo ou comissionado ou emprêgado desta Prefej.tura
Estradâs, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ê1a vinculada,
técnicas. gerenciaisí conêrciàis, administrativas ou societárias-

Local ê Data.

NOUE/CPE/ÀSSINÀTURÀ
Representante 1êga1 do proponente.

OBSERVÀÇÃO: a declarâção deverá ser elabor:ada em papel tiÍúcrado do proponente.

da ativa do órgão

e de funcionários,
Municipal dê Duas
exercendo funÇôes



ESTÀDO DA PÀRÀÍB.À
PREEEITUBA MONICIPÂT DE DUÀS ESTIIADAS

col.lrssÂo pERl'ÍÀrrENTE DE LrcrrÀÇÃo

À}IEXO III - PREGÃO ELESRôNICO N" 00016/2022

MINU!À DO CÔNTRÀTO

PREGÃO ELETRôN: CO N" 000T6/2022
PROCESSO ADI,IINISTBÀTIVO N" 22 O 8 03 PEOOO 16

CONTRÀTO NO :

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CETEBRÀM A PREFEITURÀ },ÍUNICIPÀI DE
DUÀS ESTRÀDÀS E ...... ..., PÀRÀ FORNECII{ENTO CONEORME DISCRIMINÀDO
NESTE INSTRUMENIO NÀ TOR},íÃ ÀBÀIXO:

Pelo plesente instrunento de contrato, de um lado Prefêitura Municipal de Duas Estradas - Rua
do Comércio, 23 - Cêntxo - Duas Estradas - PB, CNPJ n" 08.'181 .012/O0O1-10, nestê ato
reprêsêntàda pela Pxefeita ,loyce Renally Eê1ix Nunes, Brasileira, Solteira, Funclonaria
Publica, lesidente e dohiciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estaadas -
PB, CPF no 090.40?.504-40, Carteira dê ldêntidade Do 3.5'7A.512 ssP. doravante simplesmente
CONTRÀTÀNTE, e do outro fâdo ... CNPJ nó

./...-cPÍ-

., neste ato representado por .... residente e donriciliado na
CPE nó . Carteira de

doravante slmplesnente CONTRATÀDO, decidiran as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pefas cláusulas e condiçôes sêguintes:

CüÁUSULÀ PRÍMETRÀ - DOS FT'I{DÀI'íENTOS:
Este contrato decorre da IicitaÇão modalidadê Prêgão Eletrônico no 00016/2022, processada nos
termos da tei Eederal n" 10.520, de 17 de Julho dê 2002 ê subsidi ariamente a T,êi Eêdêral n"
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei CoErplementar n" 123, dê 14 dê DêzêÍüro de 2006; Decrêto
Eedêral n" 10024. de 20 de setembro de 2079; e legislaÇão pertinente, consideradas as
altexâÇôes posteriores das referidas norrnas.

CüíUSUTÀ SEGUNDA - DO OB.'ETO:
O presêntê contrato têrd por objêto: Àquisiçôes de computadores e impressoras, destinados ao
Fundo Municípal de saúde do Municlpio de Duas Sstradas - PB.

O fornecimênto deverá ser exêcutado rigorosamente de acordo com as condiÇões elapressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicãs correspondentês. processo dê
licitaÇão modalidade Pregâo ELetrônico n' 00016,/2022 e iostruÇóes do contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão.

CLÁUSUI,A TERCEIPÀ - DO IIÀIOR E PREçÔS:
O valor total deste contrato, a bâsê do preço proposto, é de R§ ... (...),

cúustILÀ euÀRTÀ - Do REÀ{rustÀllENTo EM sENTrDo EsrRrro:
os preÇos contratados são fixos e irreâjustávêis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contràto e mediantê solicitaÇão do Contratado, os preÇos
pode!áo sofrer reajustê âpós o interregno de um ano, nâ mesma proporÇão da vaxiaÇâo verificada
no IPCÀ-ÍBGE âcúnulado, tonando-se por base o mês de âpresentaÇào dâ respectiva proposta,
exclusivânente para as obiigâÇôes inlciadas e côncIuldas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao prineiro, o interregno mlnimo de urn ano sêrá contado a partir
dos efêitos financeiros do último reajustê.
No caso de atrâsô ou não divulgaÇão do índice de reâjustamento, o Contratantê pagará ao
contratado a importáncia calculada pê]a ú1tima variação conhecida, liquidando a difer:enÇâ
correspondeote tão logo seja divulqado o Índice def.initivo. Eica o Contratado obrigado â
apresentar neroória de cáIcu1o referente ao rêajustamento de preÇos do valor reroanescentê,
Eempre que este ocorier.
Nas aferj.Çõês finais, o lndice utilizado para rêajuste será, obriqatoriamente, o definitlvo.
Caso o indice estabêlecido para reajustamento venha a sex extinto ou de qualquer foEna não
possa mais sêr utilizado, sêrá adotado. em substituiçâo, o que vier a ser deterninado pela
legislaÇão então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as parLes el.egerão novo índice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanêscêntê. por lneio de termo aditivo.
o rêajuste poderá ser reafj.zado por apostilamento,

Identidade tro ....,

CIÁÜSUIÂ QI'INTÀ - DÀ DÔÍÀçÃO:
As despesas correrão por conta da sêguinte dotação, constante do orÇamento viqente: ,$-



Recursos

07 .00 -
07.00 -
07 .00 -

Duas Estradas:

4 - 4.90.52.01;
4.4.94 .52 -07i
4.4.90.52.01-

Prôprios do MunicÍpio de
Próprios do Municlpio:

10.301.2001.1015 - 500. -
10,301.2001.101s - 601. -
10.301- 2001.1015 - 631- -

CÍ,I(USI'Í,À SEXTÀ - DÔ PÀC}ÀI''ENTO:

O paqanento será efetuado mediante procêsso legular e êrn ôbservancia às normâs e procedimêntos
adotados pelô Côntratante, dâ sêguinte rÂaneira: Pâra ocorrer no prazo de trainta diãs, contados
do perlodo de adinplenento.

crÁusur,a sÉrrMA - Do pRMo E DÀ vr6ÊNcrÀ:
O prazo náximo de entrêga do objeto ora contrâtâdo, que adhite prôrrogaÇáo nas condiÇões e
hipóteses previstas no Àrt. 57, § 1', da Lei 8.666/93r está abaixo indicado e será cansiderado
da emissào do Pedido de CoÍlpra:
â - Entregai 15 (quinze) diâs.
À vígência do presentê contrato será dêterminâda: 3 (três) neses, considêiâda dâ dâta de sua
êssi natura.

cr.i{usur,e orrÀvÀ - DÀs oBRrêÀçõEs Do coNrRÀTAtrE:
a _ Efetuax o paganento :relatj.vo ao fornecinento êfetivamente rêa1izado, de êcordo com as
respectivas cIáusulas do presente contrato;
b - Proporcionâr ao Cootratado todos os meios necessários para o fiel fornecimênto contr.atadoi
c - Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrãda qr]anto à qualidade de
produto fornecido, exercendo a mais àmpla e eoropleta flscallzaÇáo, o que não êxime o
Contratado de suas responsâbilidadês contratllais e legais,'
d - Designar representânLês con atribuiÇões de Gestor e Eiscal deste contrâto, nos têrmos dà
norma vigentê, êspecialmente para aconpanhâr e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contrataÇão de telceiros para assistência e subsldio dê infornaÇões pertlnentes a
êssas atlibuiÇôes.

cuiusula NoNÀ - DÀs oBRreÀÇôEg Do coNrRÀTÀDo:
a - Exêcutar dêvidarnêntê o folnecimellto descrito na C1áusu1a correspondente do presente
contrato, deotro dos mêlhores parâftetros de qualidade estabefecidos pârâ o rano de atividâde
xelacionada ao objeto contràtua1, côm observância aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇõês concernentes à Leglslação fiscê1, civil,
tributári"a e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquêr
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e ldôneo, aceito pelo contratante, quando da execuçáo do
contxato, quê o rêprêsênte ittêgrãlnentê em tôdos os seus atos;
d - Pernitir e facilitar, a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informes e
êscIêrecimentos sol i ci tàdos i
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamentê ao Contratante ou a tercelros,
decorrentes de suà culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excfuindo ou reduzindo essa
re sponsabi 1i dade à fiscallzação ou o acompanhamento peLo órqão interessadoi
f - Não ceder, transferir ou subcôntratar, no todô oLr ern parte, o objeto deste instrumênto,
sem o coohecimento e a devida autorizaçào expressa do Contratante;
g - Mante!, durantê a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇôes assunridas,
todas as condlÇões de habilltaÇão e gualificâÇãô exigidas no iespêcti.vo processo liciLatório,
apresentando ao contratante os documentos necessários, sempre quê solicitado.

crÁusrEÀ DÉcrMA - DÀ ÀrrERÀçÃo E REscrsÃo:
Este côntrato podêrá ser alterado com a devida justificatiwa. unilateralmentê pêlo ContÍatantê
ou pol acordo entre as partes, nos casos previstos Êo Art- 65 e seaá rescindido, de p1êno
direito, conforme o disposao nos Arts. '77t '78 e 79, todos da Lei 8.666/93-
O Contratado fica obrigado ã acêitar, nas mesmas condiÇôes contratuais, os êcréscimos ou
supressões que se fizeren nas êompras, até o respectivo limitê fixado no Àrt. 65, § 1" da têi
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressáo poderá exceder o linite êstâbêlecido, salvo as
supressões lesultantes dê acordo celebrado entre os contrâtântês.

crÁusule DÉcÍlrÀ pRrtcrRÀ - Do RECEBÍMENIo:
Er<ecutado o presente contrato e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigações
pàctuadas, os procedimentos e prazôs pará receber o seu oLrjeto pê1o Contratante obêdecerão,
conforme o caso, às disposiÇões dos Àrts. '73 a'16' da Lei 8.666/93.

CLI(USU:À DÉCI}'À SEGUNDÀ - DÀ.s PENÀI.IDÀDES:
A rêcusa injusta en deixar de cumprir as obrlgaÇõês assumidas e precêitos legais, sujeitará o
contratadô, garantida a prévia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87,
da Lei 8.666193: a - advertênciai b - multa de môrâ de 0.5t (zêro vlrgula cinco por cento)
âplicada sobre o valo! do contrato por dia de atràso na entreqa, no inÍcio ou na execuÇâo do
objeto orà contratado; c _ úulta de 10â (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução totaL ou pârcià1 do contrâtoi d - simultaneanente, qualquer das penalidades
cablveis fundanentadas na tei 8.666/93 e na Lei L0.520/02.

::^"""r::U: S .::i',:.:L,'11'.?',"Jf;.,.,?:::3:"9'0"'"";..':o':'ll'3.r1""r?l^1i,1'.""."';:;ffi'" :



que o Contratado vier a fazer )us, acrescido de juros inoratórios de 1â (um por cento) ao mês,
ôu, quendo for o caso, cobiado judiciaLmênte.

cúusuÀ DÉcrMÀ TERCETRÀ - DÀ coMpENsÀçÃo FrNÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasôs de pagamento nos têrmos dêstê instrurnênto, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de a1guma forma para o atlaso, será adnitida a compensaçàô
financeira, dêvida dêsdê a data limite fixada para o pagamento até a datâ correspondente ao
êfetivo pagarnênto da parcela, 06 encaxgos noratórios devidos em razão do âtlâso no pagariênto
serão cafculados com utilizaçàô da sêguinte fórmulai EM: N x vP r I, ondê: EM = encargos
moratórlos; N = número de dias entre a data prevista para o paganento e a do efetivo
paga[ento; VP = valor da parcêIa a ser paga; e I : lndice de compênsaÇão finâncêira, assim
apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX = pêrcêntua1 do IPCÀ-TBGE acumulêdo nos ú.ltinos doze
meses ou, na sua fâIta, un novo lndice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Nâ
hipótese do referido lndice estabelecido parà a conpensaÇâo financeira venha a sêr extinto ou
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado. ern substituj-Çáo, o que vier a
ser determinado pêIa legisfâção êntâo en vigor.

CIÁU$,I,À DÉCÍMÀ QUÀR?À - Do EoRo:
Para diaimir as questôes decorrentes deste contrato, as paltes êlêqêm o Eoto da Conarca de
cuârabirà.

E, por êstarêm
assinado pelas

TESTEMUNHÀS

dê pleno acordo, foi lavrado o presenfe contrato en 02{duas) viês, o qual vai
partes e por duas testenunhas.

Duas Estradas - PB, ... de ... .... de .....

PELO CONTRATÀNTE

PELO CONTR.ATÀDO
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DIÁRI0 oFIcIÂL Do MUNICÍPI0 DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lêi Municipal n9 42/2OOO, de 21 de dezembro de 20ô0.

ClnCUlçÃô - ÊLETRÔNICA ENDERÉçO: hÍps://duasestràdas.pb.gov.brlcetegory/imprênsã /diario otidat/

crRcuLÇÂo -

05i08/2022

EsÍam oa P^R iBA
PREFEITURA I'UMCIPÂL DE DUÂS ESTNADAS

avtso DE uctTAÇÃo
PREGÁo ELETRôNrco ÀP ooo16/2022

ToÍna púUicô que fará ÍeelizâÍ âtra\,és do Prcgoêro OÍcral e Equipe dê Âpoio, sediâda na Rua do ComeÍcio, 23 - Centro - Duas EstÍadãs - PB,
poÍ meio clic site hflps:/,4rnc org.bílsistêma/, licilação modalidade P€gáo Elelrônico, do lipo ínênor prêço, pâÉ: AquisiÇôes dê compLnadores €
impressorâs, deginados ao Fundo lúunicipal d,e Sâúdê d6 Mu.icipio de Ouas EíÍadas - PB Abênura da sessáo plblic€: 09:30 horâs do dia
?5 dê Agoslo de 2022. lnioo da lase dê lâ.cês: pârÉr o.or$ nessâ mê3.nâ sesráo públicá- Relerênclar hoÍáflo de Brasília - DF Êecursosl
prêústos no oíçâmedô ügeole FundamerÍo legal: Lei Fêderâl n' 10.520/02 ê subsidiadameúe a Lei Federal n' 8.666/93i Leí Complem€rúar
n" 12306; DêcÍeto Fêdêrd no 1002rV19; e legislaçáo tr€írineíle, €onsideíadas a§ âhêÍá4óê§ pêereíioíês dâs reÍêridás nônná t,íom3çôe§l
das 0E.00 a6 12:00 horas cljs diâs útêis. no en.lereçô sup.êcitâdo. Têlefone: (083) OUVIDORIA NO SiTE. E-maill
pÍdertuÍad€dGs€st€das pb@gmail com Edital: htpTldu&eírâdãs.pb.gov.bíi www ice-pb.gov.bi https://bnc.oís b/§íema/

Duas Eííeda§ - PB 04 da A9o§lo de 2022
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DúRro oFrcIÂL Do MuNrcÍpro DE DUAs EsTRADAS
Criado pela Lei Municipal np 42/20OO, de 21 de dezembro de 2000.

CIRCULçÃO - ELETRÔNICA - ENDEREçO: https:l/duasestradas.pir.go'r.br/category/imprensa/diario-oficial/

- cTRCULçÃO -

05/0812022

ESTADO DA PARÁíBA
PREFEITURA MU'{ICIPAL DE OUAS ESTRÂDAS

Avrso DE ucrrAçÃo
PREGÃo ELETRôNtco No oooi612o22

Toma público que faÍá realizar atÍavés do P,egoeiÍo OÍciale Equlpe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 23 - Cenko - Duas Estradas - PB,
por meio do sitê ht$s:/&nc.oÍg.br,/sistema/, licitação modalidâde Pregão EbtÍônho, do tipo menor prBço, para: AquisiÉes de computadores e
impressoÍas, destinados ao Fundo Municipal dê Saúde do MunicÍpio de Duas Esúadas - PB. AbêÍtura da sessáo pública: 09:30 horâs do diâ
25 de Agosto d,ê 2022. lnicb da tase de lances: pnÍâ ocoÍrer nessa ínesma se-ssáo pública ReóeÍência: hoÉrio de Er6llta - DF. RecuÍsos:
previstos no orçaÍnerto vigente- Fundamerb lêgal: Lei FedeÍal no 10.52O02 e subsidiaÍiamente a l"êi Fêdêral no 8-666193; Lei Complementar
no'123106; Decreto FedeÍal no 10024/19; e bgÉlação peÍtinente, @nsidêradas as afterâçõês posieriores das reíeídas normas. lníormaçóes:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias ú!êis, no endeÍeço supÍacitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail:
prefeituradedua§6tradas.p@gmail.com- Editat htts/duaseíradas.pb.gov.br/; www.lce.pb.gov.b[ htFs:,/,/hnc.org.br/sist€ma/.

Dúas Eslradas - PB, 04 de Agosto de 2022

ERIVÊLÍO DÂ SILVA FERNANDÊS - Pregoeiro Oficial
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B ,otu Feoâ - IêÍça-fohr, 09 dê Âtlo5to d6 2A22 DÉlo Olt lât I
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Fundo Estadual de Apoio I
ao EnpÍcendêdorismo I

-

EXÍNAIO
rÜNI}O f,STÂDIirIL I'E IPOIO ,\O L\IPtr.ÊEÀ'DEDORIS}IO

EÍn{o dé col\nÊ:§Io
N'docndn$ro 2?-31I2&l
N" do lGti,fub 00Gt'2022

f( \t)l) r§t,\t){ ,\t t)t,\p()tí)'l() f}lpR,.f \l)ft)()RIs\I(J
Cotraene e SEBRÁE
(»i(lo o oBir;ro DÊsTÊ coN\,tNrô DE coopER4çÃo TÉaNr.i\ E lirN^NfÉÍrn É.lcoN,
rucÂ(Ào DE EsFoRçôs. FÀ{ Rf,cIME DE pÀRcERt \ E}iTRE âs p RTFS coN\T'§ENTEs,
vtsAr\Do A REATZAÇÀo DE EIÀpÁ Do crRcrrrro EMPR.EENDER pB No pERioDo DE 05

^07 
D[Âcí]s]o Dt lo.t.j. DIJRÀI{I ÊÁ pRocR M^('Ào Fltrro RJ cri)NÂl rNTtrut.\tx)

'.xq BARRÁBoD!:' ( BÀRP.A HODE 2022 - l: ÂNoS_I A SER RF-{I-IZâDO lio í}ruÀ-ICiPO
DE B-ARRA DE sÀo MIGLEL, pB, coNFop§{E Dlsposro No pI-ANo DE TRABAI}Io ellE
É pÀRÍE tNrscRAN'rÊ DEsrÉ rNsrRUMÊ$fo
lillôr 30 mo 0o
Clarsiíicrçáó É'uciorBl-F.ôgÉnâtica l: .901. ! LI34.S0O?.? l3l 0:87.1190.19.?59.0. L0000
PeríodôdaligêtrchdolasEune o 4/&t022A.íll0r:022
DahdêÀsúíulÉ 4/8i2022
iÁERTCIO I.[IIOS.{ AEZ{RRÀ. §[CRf, TARIO EXtrCLITI}O bO L\IP§.TJENDÍDORI§LTO

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ÉSTADO DA PARAIBA

.fl()s Do PRUSIDIj)I[

Porrrri, n' l66i:lr!:rTí }]rPB, Jor, Pc$oB.íIl d. .goíú.1.lrll:.

l'oÍrrrl..' l6ri:0!!{ ( f rIA, Iono l'6§0., 01t d. rgocro d. !oll.

O DIR.ETOR EXECU'TT!'O CÊRAI DO IRTSUNAL DE CONIAS DO ESTADO DA
PÁRÀiRÀ oô usa d.s conpetdciâs qk lh. fomÍ àlcgsdas p.ln Pff rir TC n" 07d2021, públicâdÀ
!o DOÊ tct"/PB d.0E de fcv§lirc d. ?021. § teddo.m visl' o quc c@slâ e M@ffià Elclrtuie
Íc l16212.

mSOl\E dsigmr EDLETZA CRIIZ DOS SÂNIOS PINMIRO. Mt iclla tr'
370??53. peâ srüstitüir MÀRTINSAALINTALVIS DE OLIITEIRÀ mEícub Dc ]7072:15- m ÂDçÀó
de .oD6.nçr de ÁlsBs Têmico. .d loqào ho gÂbinête do CoEélhdio Subsdono À!Íôoio Cliudiõ
Sil!', Sâl!ôr, Â páíiÍ do dii 0J tL ágoslo dô êôrÍêríê ânô, .oquânto dümr o .làsâmcúh dâ Iiúlâr. oÍâ
úr so& de lic.íçá Eú!.Eid.dc.

O DIRÊTOR lLrCUÍÍVO CERAI- DO-l RlBt,NÂL Dt COl,fI^S DO ÉSTÁDO I)Â
PAÀ4iBÀ !o 

'rso 
d.as coqdcüciãs $c lhê torâú ddrgãdrs Fla Porr,rb TC r" 0?4/20: I, pnblicãdã

no DOtr TCE/PB d. OE de feveÍ.io de 2021. e l.!do eD ürlâ o que con-{. @ Ma.rãndo EletôÍico
ac to79t22

RESOLIVT déi8rú P,LULO GF,RÀr,\NO D^ cô§T^ 
^llES 

FILIIO, alt i.!1. !"
3707?70. p@ rubsdNir ÊúNArA ( ARRILHO -IoRREs 

DE ÂNDRâI,É. Eãrric&la n" 37Ci8:16. Ea

nÍtrão dê éoúi!§, dó Ch.fc dc Dirisàô. con lóksãó n DICOG III. n p!íir do di, o8 de âgôso dô
@,mr. e. clq@ro dúâ! o aÀsâmoto .h ülúla. @ @ toto de fénN.

ITíRoLY Df, TÂTRÂI HII,IÍEY AG&{
Dh.tor l:re.úi!o Gdl

Pôr deleÊlçto, .olfomê PôírÍir Te ü' 7,1/2021

DIARIO DOS MUNICIPIOS

PREF'TI't'R.t 1ÍI'\ICIP.II, DE \'Ô§1Ê TIOREBF

.§'l\o Df. Lt( I I \ç.io
l()r[!D/\ Dt PLÊÇ()§ \^ olw]5r2o2r

T.mú FiÀnco qu. lim rei1,7ir ár..!tr( .tâ aôínsià.r P.rroân.ír. J. Li. .§no. !edr..Ll ,. Rte P.dn)
(n,ndim -rl{, (.aro - \ oDt Hórch. - l)8. ri1 ,trri{] lb«s dd dm li dr-r\-qi\tr. dr lÍ,:1, licil^{io
ü,JâlúdL hmadâ ú( It(§o\. &, utt) rúr pt io. Í,.râ ('()NIlL\j.\(.\o l)r f\ll'Rrs.\ l,nR-'\
tIt(irÇri{)I)\l'Ll,\t\I)1.^IIPII^çÁ()I)-\r.s(()t.ÀJ()sr:!)1.!s(;lir\Rll.\N()r'lt:\I('lPIo
lll'Il()\lr.ll()RiBr I)B RLvúq)\: p!cri\r{,i n o.çamúr{} 1,e.nt. IuíJnn.»r(, lc-!J: l.il.dr,,l
n" s íi(ió 9i: L.i ( oblrlcü!'ltlsr n' I:i 06 Drtícrô [.d...1r'91I] l0l! I§ .legi'liçio l]<n;len1(.

considmilss as alt§r,ções po$aÍiores iLls referidas rormâs. Informsções: no hoáÍio do§ 08:00 âs l2:00
horâs dos dis út is, m .nderso s!pl!.i.sdo. Telcfort.: (083) ]49? 1032. E aüili monreborebecpl@
gíúil.m. Edi.l. s $r.rce.pb Eov hr.

Àr§[re tlorsbê ' pB, 08 de Àsoslo de 2021
DrLIÀt,Do Josf stl1,Â Df,' LtÀRlz

PBld.üle .h Côhbsnô

Prefeitura lllunicipal
dê Poclnhog

PRf, FIitTtTtL{ MTJNICTPÀL DE POCI]§HO§

Eo\roLocÂÇÂo E aDruDICÂÇÃo
TOrtr{OÁ D[ PREçOS l§. 0001r,/2022

h!6 l.Ítnos do Í.larório f!.sl apÍesirlâdo p€la CoEissâo P.rmânemê dê Licit!çÀo ê observedo
o p5Íc..r dâ Assessorií Júridi.a. rcÍé!6t ú Toúndi d. Prcços ú" 0o0tl:2022. qu. objedví:
coNslltuçÃo DÉ uMÂcRtcHE [:scor.ÂR. HoMoloco o cotr§Ilôld.rre púccdrtrDro
hcibróriõ c ÂDIUDIco o sfl óbj.ro , coNCRENoR coNs tRU( ÕF:s tlo NoRDÊsI [. ].t-
RELI - RS 913 5?201

PeiEn6 - PB. 28 d. Julhô d. 2o2l
ELIANÉ :I,IOTIRA I'OS §ÂNTO§ GÁLI)NiO

PeÍéia.

PRÊTSITTIRA },IIINICIP.{L Dü DT'A§ Í:STRâDÁ§

Ál'tso Dri t,IcraçÀo i

PREG.io f,Lf,r'Rô\!co N. ooor6r2orz
Torm pút ico que hni Ícâlizâr rll8yês do PregoeÍo Oficiâl ê Equipe de Apoio, sediâdÂ r! Rna do C6mêr
eio, 2l - C€nEo - DB Essadis - PB, por tn€io do snê hS.:,rhsc.org.br/§isr&Ea,: li.irâçâô noddi&idê
ftegâo trletrôlico. do trpo Eeoor preço- párBr Aquisições .b compulrdües . iDpr6sr$. dcstinsdos
e Fundo Mudcipâl d€ S{óde do Mudcirio dê Duâs Eímdls - PB. Áàertuá dâ sessào públi.a: 09:30
ÍoBs .1o dia ?5 dr ÁgosIo de 2022. lricia d. fí* dc lâEs: pm e(ffi neso ncs* scsão pública-
RefeÍê ciâ: honirio d. Bftsjliâ - DÊ R..uÍsos: previslos na oÍçâBênio tiêeole Funah[leslo lêgâI Lei
§t.brd n' 10.520/02 c sut6idi{iltl@tt á tri l_rd.Bl í" I666]91: L€i Cõmplt@i,r .' l?3r0ói D."
@rô F.dclel !" 10024/19: . IqisliÇào psriMic. oÉiüTadâs as ãlt ra{õ6 poíriorG dás IÊlcridrs
mtlÉ.l om!çô.§: d,s 0E:00 a l2:e ho!'ás dos dis íÍci!. m qdscro spracnadq lrtsíôúe: (085)
Ot 'mORI^ NO 5IlÊ. E{rai}: pÍGldlúãd.dú65§ãdáípb@sÍlail-.oú t,lütáli hup:',dua$$nda-
pb.go! br . s $N tce.pb go\rh . hrips btr(.o'g brsrsemí

Duas Êsaâ&s - PB- cr de Agôsto de 2o?2
IRMlro D\ sII:r]\ [r-8L\\Dt.S

P.€Bú.ir, ()li(i

Prefeitura Municipal I
dê Campinâ Grande Id
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rls drã lli08/20!l \r.ão ah.Íroi o: üí\clop.' rk' Plt()P()S't-L5 lt-{Bll,l l.lD.!S d,r c'n
prLsas.uxdd!' h.t',1ú.da{ Do ( hnÉnrcnrr) l'úhli.. p^r, Lr.d.n.iimcDl(, d. instiLuiçii.§
prn idis (rom ,inr lu.r.lr\or. r.ú ll.s túÚákr ô\) h.bilir.Ldá\ ptb Nnnnú.n}dr çnid( MS.
càdàsúàdii tro SCNLS riÍa (oftp.r d...í\'içô\ dê rt;d,à t .lr. .onul.xtlidc iml,ülfliri,ll
. hospit.lnr. coN tn;. Dn' D.§..nd!dr. ...rplttrloljr.i dt *Lt rcd. § n!: pr.ç.. Íi\rdd'
peli ràb.l. do r!r.Nã iitüco d. !rúd.-r!t
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