
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITURÀ MUNICÍPÀI DE DUÀS ESTÊÀDÀS

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LÍCITÀçÀO

EDITÀL - Licítação
PROCESSO ÀDMINT SARÀTIVO N" 22O818PEOOO18
r,rcrra.çÃo N". oool8/2022
MODÂI,IDÀDE : PREGÃO ELETRÔNICO
CRITÉRIo: MÉNoR PREÇO

Órgâo Real i zador do certame:
PREEEITÚBÀ MUNICIPAL DE DUAS ESTRÀDÀS
RUÀ DO COMERC]O, 23 - CENTRO - DUÀS ES?RÀDÀS - PB.
cEP: 58265-000 - E-nail: prefeituradêduasêstradas . pbcgmai l . con - Tê1 .: (083) ouvrDoRIA No
SlTE.

observaÇão:
CêrtatÍÊ rest-rito à participação ãaclu9ive de !íiêroêÍ[rrêsa6 ê Elttrrêsas de Pêquêtto Portê, nos
termos da legislação vj"gentê.

o órgao Realizador do certâme acina qualificado, inscrito no CNPJ 08 .787 . 012,/0001-10,
doravante dênoEinado si[ErlêsÍ]àntê ORC, torna púb1ico para conhecimento de quantos possan
interessâr que fará realizar através do Pregoeiro oficial, assessorado por sua Equipe de
Àpoio, sediado no êndereÇo acima, às 09:30 horas do dia 13 de sêtênüro de 2022, por meio do
site https://bnc.org.br,/sistena/, licitaÇão na modalidade Pregão n" 000L8/2022, na forma
eletrônica, com critério dê jufgamento menor preÇo por item, e o folneeimento realizado na
forha integral; tudo de acordo com êste instrumento e en observância a Lei Federal no 10.520,
de 1? de Julho de 2002 e subs idiariamente a Lei Eederal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; tei
Complementar n'123, dê 14 de Dezembro de 2006; Dêcreto Eederal n" L0024, de 20 dê sêteinbro de
201-9; e leqislaÇão pêrtinente, consideradas as alteraÇôes postêriores das referidas normas;
conforme os critérios e procedinentos a seguir dêfinidos, alnejando obteÍ a melhor proposta
paLai ÀquisiÇão de equipamento e materlal pernânênte para Unidade Básica de Saúde - Proposta
dê aquisiÇão de êquipamento,/material pernanente n" da Proposta: 11874.521aa1 /].200-0a .

Data de ebeltura da sessâo tública: a3/O9/2O22. Boiárj.ô: 09:30 - horário dê BresíIia.
Data para inlcio da fase de lances: prevista pêra ocoxrer nessa nêsma sessáo púb1ica.
],ocê1 : https: / /boc. org . brls istema/

1.0.DO OB.rErO
1.1.Constitui objêto da presente licitação: ÀquisiÇào dê êquipâmento e material pelmanentê
para ünj.dadê Básica de Saúde - Pr:oposta de aquisiÇão de equipanento/inatêriaI permanente no da
Proposta : 11814 -527000/1200-08.
1.2.Às especificaÇôes do ôbjeto ora licltado - quantitativo e condiÇôes -, encontran-se
devidamêntê detalhadas no coüêspondênte Termo de Referência - Ànêxo I dêste lnstrumento.
1.3.À licitação se!á diwidida em itens, conforme tabela constante dô Têrmo de Referência,
facultandô-sê âo licitante a particj"paÇão en quantos itens forem de seu intelessê.
1.4,o critério de julgÍamento adôtado será o menor pr.eÇo unitário do iten, observadas as
exigênciâs contidas neste lnstrumênto e sêus anexos quanto às especificaÇõês do objeto.
1- 5.À contrataÇão acima descrita, que será processada nos ternos deste instrumento
convocatório. especificaçôes técnicas e informaÇões complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivaÇão de compra para suprir demanda
específica - ÀquisiÇão de equipanento e matêriàl pêrmanênte para Unidade Básica de saúde -
Proposta de aquisiÇáo de êquipâmento /naterial pernânentê no dà Proposta: 11814.527000,/1200-08
- considerada oportuna e imprescindÍve1, bem como relevante nedida de interesse público; ê
ainda, pela necessidade dê dêsenvolviraento de açôes continuadas para â promoÇâo de alividadês
pertinentes, visando à maxinj-zação dos recursos em relaÇão aos objetivos progranados,
observadas as diretrizes e hetâs dêfinidas nas ferranentas de planêjanênto aprovadas.

l"licloempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da rei 123l06.

2.0.DÀ Í!4PUGNÀçÃO ÀO EDITÀJ- E DO PEDIDO DE ESCI,ÀRECÍMENTO
2.1.InformaÇões ou esclarecimentos sobre esta licitaÇão, serão prestados nos
de expedientê: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2.Qua1quer pessoa - cidadão ou licitante - poderá impugnar os termos
certane, se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (três)
fixada para abertura dâ sessão pública.
2,3.À respêctivâ petiÇão será aprêsentada da seguinte forna:
2.3.1.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados,
seguinte êndereÇoi Rua do Comercio, 23 - cent.o - Duâs Estradas - PB,
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2-4.Câberá ao Pregoeiro, auxi.Liado pelos responsáveis pela elaboraçâo deste Edital e dos seus
anexos, decidir sôbrê â impugnaÇâo no prazo de até 02 (dois) dias úleis, contados da data de
recebimento da j.mpugnaÇào.
2.5.Acolhlda a impugnaÇão, será definida e publicada nova data para a realj.zaÇão do certame.
2-6.os pedidos de esclarecimeotos rêferentes a êstê processo licitatório deverão ser. enviados
ao Pregoeiro, até 03 {três) diâs úteis anteriores à data designada pa.a abertura Câ sêssão
pública/ por meio eletrônico/ exclusivamentê, da sêquinte formâ:
2.6.1-.No ênderêÇo: https://bnc.org.bxlsistena/; e
2 -6.2.Pelo e-nai.1: prefeituradeduasestrãdas.pbcgnail,cont,
2.7.O Preqoeiro rêsponderá aos pedidos de esclarecinentos no prazo dê até 02 (dois) dj-as
útêis, contados da data de recebimento dô pêdido, ê poderá rêguisitar subsidios fornais aos
responsáveis pê1a êfaboraÇáo deste Edital e dos seus anexos.
2.8.Às resposlas aos pedidos de escfareci.mêntos serão divulgadâs pelo sistenê e vincularão cs
pârticj.pantes ê a admini stiação -

2-9.4s impugnaÇÕes e pedidos de esclaxecimentos náo suspenden os prazos previstos no cêrtane.
2'10-À concessão de efeito suspensivo à impugnaÇão é medida excepcional e deverá ser notivada
pelo Pregoeiro, nos alltos do processo de licitâÇão.

3.0.DOS EIE!{ENTOS pÀItA LICÍIÀçÃO
3.1.Àos pârticipantes sêrão fornecidos os sêguintes êlementos que integran este EdiLal para
todos os fins e efeitos:
3.1,1.ÀNEXO 1- TERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIFTCÀÇôES;
3.1'2.ÀNExÔ 1T - MoDEto DE DECLÂRÀÇÂo - não possuil no quadro sociêtário servidor do oRCi
3.1.3.ÀNEXO 111 - MfNUTÀ DO CONTRÀTO.
3.2,À obtenÇão do Editâ1 sêrá felta da seguinte forna:
3.2 .1, Pêlos
http://duasestradas.pb.gov,br/; wlrv.tcê.pb.qov.bri https:/,/bnc.org,brlsistema/.

sites:

corn poderes expressos pafa

4.O.DO SUPOR!E LEGÀI]
4.1.Esta ficitâção reger-se-á pela tei Eederâ1 no 10.520, de 1? de Julho de 2002 e
subs idiariamente a lei Eederal n" 8.666, de 21 de arunho de 1993; Lei Complêmedtar no L23, de
14 de Dezenbro de 2006, Decreto Fedelal no 10024. de 20 de seterúrro de 2019; ê legislaÇão
pertinente, consideradas as alteraÇôes posteriores das !eferidas nollnas.: que flcam fazendo
pârtês integrantes dêste Editaf. independêntê de transcríÇão.

s.O.DO PRAZO E DOs RECURSOS ORçÀ}.{ENTÁRIOS
5.1.o prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necêssidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lel 8.666l93, eêtá
abaixo indicado e será consideradô a partir da enissão do pedido de Conpra:

Entrêqâ: 20 (vinte) dias.
5'2.o fornecimento será executado de acordo con as especificaÇões dêfinidas no correEpondente
Termo de Refêrênciâ - Ànexo I. Na hipótese do referido tenno não estabelecer o loca1 para a
entrega, obsêrvada a demanda e oportunidade, essa sêrá feita ra sêde do oRC ou em uma das
unidadês âdhinistrativas, por ele indicada, que cômpõe a sua êstrutura operacional.
5.3.o prazo de vigência do êorrespondentê contrato sexá determinado: 4 (quatro) me6es,
cônsidelado da data de sua assinatula.
5.4.Âs despesas decorrentes do objeto deste certane, correrão por conta da seguinte dotaÇão:
Recurses Próprios do Municlpio de Duas Estradas:
ReÇurso de Emenda Pallanêntar do objeto:
ÀQUISIÇÃO DE EQUIPÀMENTo E MÀTERIÀI PERI4ÀNENTE PÀRÀ UNIDÀDE BÁsIcA DE sÀÚDE
20280010 - R$ 260-000,00 - JosÉ MÀRÀNHÃo

6. O.DÀS CONDIçõES DE PÀRTICIPÀÇÃO
6.1'Podêrão paxticipar os inleressados cujo rano de atividade seja compatíve1 com o objeto
desta lici.taÇão, e que estejam côm credencianento regular junto âo ORC, condiÇão para ôbter,
nediante procêdimênto regular definido pelo referido órqão, uma "senha de acesso', especifica.
o procedimentô necessári.o para a reâLizaçáo do referido credenciamento, também está disponíve1
no êndereÇo: https : //bnc - org. brlsistena,/ .

6.2.o licitante deverá utilizar essa "senha'r para êcesso ao sisteÍta êlêtrônico, sendo que â
simples validade no prazo de vi.gência, não significa sua habilitaÇâo automática êm qualquer
pxegão, na formâ êlêtrônica. quê venha a participar; etapa a se}: cumprida a cada certamê.
6,3.À particiPâÉo neste cêltâttlê é restrita, dêstinada, erclusiveÍrênte, às Microâq)resas ê
EÍq)rêsas dê Pêquêoo Polte, nos têEnos da }egiElaçâo vigêtlte,
6.4.Não poderão partici.par os interessados:
6.4.1.Quê nâo atêndarn às condiÇões dêste Edital e seus anexos;
6.4,2.Estrangeilos que não tenhàa representação 1êga1 no Brasil
receber citaÇãô ê responder âdhinistrativa ou judicialnente;
6.4.3.Que estêjan sob falência, concurso de credores, concordata ou ero processo de
ou liquidação;
6.4,4.Proibidos de particlpar dê licitaçôes ê celebrar contratos adlIlinistrativos,
legisfaÇão vigente;

/çâo

6,4.5.Cujo estatuto ou contrato social nâo incluir o objeto desta licitaÇão; e
6.4-6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Àrt. 9o, da Lei 3.666l
6.5.É vedada a participaÇão de entidades empresari.ais que estejam reuni

dissol

consórci

da



6.6.Como condj.Çâo para participaÇâo no Pregão, o licitante deverá proceder, prel iminarnente, à
devida 'rqualificação" medlântê o preenchimento, no sistena eletrônico, de todos os campos
necessários e obrigatórios, tais corno:
6.6.1.Que cumpre os l:equisitos êstabelecidos no Àrt. 3', da Lei f23/A6, êstando, portanto,
apto a usufruir do txatanento favorêciatô estabetecido nos seus Àrts. 42 a 49, seDdo que:
5.6.1.1.Nôs itens êtaclusivos pârâ paxticipaÇão dê rnicroemprêsas ê empresas dê pequeno porte, o
não cuRprimento dos requisitos do leferido artigo inpedirá à participaÇão do licitante nos
respecti.vos itens; ê
6.6-1.2.Nos itens em que a participaÇáo não for exclusiva pala microenpresas e empresas de
pequeno portê, o não cr.unprimênto desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licltante
não ter dirêito ao tratamentô fávorecido prêvisto na Lêi L23/O6t nesno que ME ou Epp.
6.6.2,Que êstá ciente e concorda côn as condições contidas no EdiLal e seus anexos.
6.6.3.Quê cumpre os requisitos para a habilitaÇão dêfinidos no Edj-taL e que a proposta
apresentada está em confolnidade com as exigências editalícias.
6.6.4.Que inexiste fato impeditivo paxâ sua habilitaÇáo nô certame, ciente da obrigatoriedade
de dêclarar ocorrências posteriores.
6,6-5.Que não emprega menor de 18 anos ern trabafho noturDo, perigoso ou insalubre e não
enprega menor dê 16 anos, salvo mênor. a partir de 14 anos, na condiÇão de aprendiz, nos
ternos do artigo 7o, XXXIII, da ConstituiÇão f'ederaI.
6.6,6.Quê nâo possui-, em sua cadeia plodutiva, emprêgado êraêcutândo trabalho dêgrâdante ou
forÇado, observando o disposto nos Íncisos ÍfI e IV, dô Àrt. 1" e no Inciso III. do Àrt. 5",
da CônstituiÇão Eederal.
6.6.7.Que os bens são produzidos por emprêsas que comprovem cumprj-nento de reservâ de cargos
previstâ en 1ei para pessoa com defj.ciência ou para rêâbilitado da Previdência Social,
conforne dj-spôsto no Art. 93. da I,ei Eederal n' 8.213, de 24 de julho dê 1991, e que atendam
às rêgrâs de acessibilidâde previstas na legislaÇão.
6.'7.À declaraÇâo falsa relativâ ao cumprimento de qualquer condiÇão sujeitará o licitante às
sanÇóês âplicáveis previstas em têi e neste Edital.
6.8.o Prêgoeiro poderá pronover diligência, na fornâ do Àrt. 43, § 3", da Lei 8.666,u 93.
destinada â esêlarecer as infolmaçôes declaradas, inclusi-we, se o licitaDte é, de fato ê de
direj-to, considerado nicroempresa ou empresa de pequeno porte.

7. O.DO CREDENCÍÀMEIIIO
f.1.o credenciâmênto é o n1\.e1 básico de
regulârmênte cadastrados, acesso ao sistema
Prêgãô, na sua forma eIêtrônica, promovido
pessoà]. Todo o procedimento necessário parê
no endereÇo: https : / /bnc. org. bt /sistemâ/.
7.2.O Çrêdenciamento junto ao ORC para participaçào deste Pregão, implica a responsabilidade
do licitante ou de seu rêpresentante legaI e a prêsunção de sua câpacidade técnica para
reâ1izaÇão das transaqôes inerentes ao certatne,
7.3.O llcitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaÇÕes efetuadas em seu
none, assumê cono firmes e verdadêiras suas propostês e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamentê ou por seu xepresentantê, êxcluÍda a responsabilidade do provedot do
sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos deco-rrentês de uso indevido da xêferida
"senha" de acesso, ainda que por têrceiros.

8.0.DÀ ÀPRESENTÀçÃO DÀ pROpOSrÀ E DOS DOCUMEÀITOS DÊ IIABILITÀçÃO
8.1.os licitantes encaninharão, exclusivamente por neio do sistema eletrônico utilizado,
conconitantemente êom os documentos de HÀBILITÀÇÃo exigidos neste Editâ1, PROPOSTÀ com a
descrição do objetô ofertado e o preço, até a data e o horário estabêlecidos para abertuta da
sessão públj-ca, quando. êntão, encerrar-sê-á autor0aticanente essa etapa de envio da referlda
documentaçâo.
8.2.O envio da proposta, acornpânhada dos documentos de habilitaÇâo êxigj.dos neste Edltal,
ocorrêrá por meio de "senha', dê acesso ao sistemâ eletrônico.
8.3.Às Microempresas e Enpresas de Pequêno Porte deverão encaminhêr â docünentaÇão de
habilitaÇão, âindà que haja alguma restriÇão de rêquIâridade fiscal ê trabalhista, nos telmos
do Àrt. 43, S 1", da Lei 723/06.
8.4.Incumbirá ao ficitânte aÇompanhar as opêraÇões no sistemâ ê1etrônico durânte a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pê1o ônus decorrentê da perda de negóqios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens enj.tidas pelo sisterna ou de sua dêsconexão.
8.5.Àté a abertura da sessão públicà, os licitantês poderão retira! ou substituir a proposta e
os docunentos de habilitaÇão anteriormente insê:ridos no sistena.
8.6.Não será estabêIeci.da, nessa etapa do certane, orden de classificaÇão entre as propostas
âprêsêntadâs, o que someDte ocorrerá êpós a realizaÇão dos procedimentôs de negoclaÇáo e
julqamento da proposta,
B.?.os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitânte melhor classificado
sornênt.e serão disponibilizadôs para avaliação do pregoeiro e para âcesso púbIico após o
encerlamento do envio de 1ânces.
8.8.O lici.tante se!á responsável por todas as transaçôes que foren efetuadas em seu
sistema eletrônicô, assumindo cono firirêa e verdadeixas suas propostâs e lances,

cadastro no ORC, que permite aos interessados
eletrônico utilizado e a participâção em qualquer
pêlo órgão/ e ocorrerá pêIa atribuiÇão de "senha"
reâlizar o credencianento, tambán está dispônÍvel

nome no

8.g.todas as refêrências de tenpo neste Edital, no aviso e durante a sessão públiÇa obede
o horárío de Brâsilia - DE.
8.10.O licitantê poderá substituir aqueles documentos de habilitaÇão, exigidgs nÊste c\Xi
que constem do Sistema de CadâsLramento Unificado dê Fornecedores SICAF do lEowÉrno feÀà
apresentandô, obrigaloriâmênte, em substituiÇão apenas aos documênrôs n"r 

{h/.ut."o#ôs,.,
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respectiva "Declaração" dê situaÇão do fornecêdor, enitida pelo xeferido sistema, em pLena
validàde, assim considerada: a data de vencinento do cadastro e, principalmente, a validade do
documento registrado.

9. O.DO PREENCHIMEIITO DÀ PROPOSTÀ
9.1,o licitaRte Ceverá en.iiar sua PRoPoSTà mediante o preenchlmento, no sistêrÍiâ êletrônlco, de
todos os canpos nêcêssários e obrigatórios para o exame de forna objetivâ da sua rêa1
adequaÇão e exequibilidade, tais corno:
9.1,1,VaIor unitár:io do iten: expresso em moeda corrente oacionâ1;
9.1-2,ouantidade: conforme fixada no Terno de Referência - Anexo 1;
9.1.3.Marca: se for dâ própria ernpresa deverá ser informado "própria".
9,2.Todas as especificaÇôes do objêto contidas nâ pl:oposta vinculam o Contratado,
9.3.Sêrá cotado 'ln'. únieo preÇo patâ cadà iten, coi[ a utifizaçác de Cuas casas decimais.
9.4.À quantidade de unidade a ser cotada está fixâda no Termo de Refêrência - Ànexo I.
9.5,À indicaÇãô de "própria" em ca!Írpo especifico, cono por exenplo "narca,,, pâra ô caso de
bêns produzidos pela própr:ia empresa, é condiÇão para a não idêntificação do licitante-
9.6.O envio efetrônico dã proposta corÍesponde à declaraÇào, por pêrte do licitànte, que
cumpre pfenamente os lêquisitos definidos parâ HabilitaÇão, ben como de que está ciênte e
concorda con todas as condiÇôes contidas neste Edital ê sêus anêxos,
9.7-No \,â1or. propôstô estará incfuso todos os custos opêrêcionais, enca!qos paevidenciários,
trabalhistas, tributári,os, comerciais e qualsquer out!ôs que incidam direta ou indire!amente
no fornecimento dos bens.
9.8-O preÇo ofeltado, tantô na proposta inicial, quanto na etapa de.Iances, será dê êxcfusiva
responsabilldade do licitante, nâo the assistindo o direito de pleiteai qualquer alteraÇão,
sob alegaÇão de erro, omissão ou qualquêr outro pretexto.
9.9,Às propostas ficêrâo disponÍveÍs no sistena eletrônico e qualquêr ê1eúêhto que pôssa
idêntificâr o lÍcilantê iÍporta dêsclassificação da propogta corre spondênt-e , sem prejuízo das
sançôes previstâs nêssê Edital.

IO.O.DÀ ÀBERTURÀ DÀ SESSÃO, CLASSTFICÀÇÃO DÀ.s PROPOSTÀS E FORMITLÀçÀO DE LANCES
10.1.À aberturâ da prêsentê licitaÇão dar-se-á em sessào pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e locâl indicados neste Edital.
10.2.O Pregoei.ro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requlsitos estabelecidos neste Edital, contenham vlciôs
insanáveis ou não apresentem as especificaÇões técnicas exigidas nô Termo de Referênci.a:
10.2.1.Tambén será desclasslficada a proposta que identifique o licitante;
10.2.2.A desclassifieaÇão será sempre fundamentadâ e rêgistrada no sistema, com aconpanhanento
em tempo rêal por todos os participantes;
L0.2.3.À não desclassificaÇão da proposta não impede o seu julgamênto dêfinitivo em sentido
contrárlo, levado a efeito na fase de aceitaÇão.
10.3.O sistêma ordênârá autonaticamênte as propostas classificâdas, sendo que sonente est'as
participarão dâ fâse dê lances.
10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para tloca de nensagens entre o Pregoeiro e os
ficitantes.
10.5.Iniciada a fase conpetitiva, os licitantes podê!ão encaninhar lances exclusivamente por
meio do sistena eletrônico, sendo imêdiatamente infornados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:
10.5,1,o lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
10-6"Os licitantes poderâo oferecer fances sucessivos, obsêrvados o horário fixaCô para
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital,
10.7.o licitante somente poderá oferecer lance de vã1or inferiol âo último por e1ê ofertado e
registrado pêIo sistema.
10-8.O intervalo mínino de diferenÇa de valores entre os Iânces, quê incidirá tanto en r.eIaÇão
âos lâncês intermediários quanto en relaçáo ao lance que cobiir a melhox oferta não deverá ser
inferior a R$ 0,01 (um centavo).
10.9.Será adôtado pa:ra o envio de lances neste certane o modo dê disputa "aberto", et! que os
licilantes apresentarão lances públicos e sucessivos, con prorroqaÇôês.
10.10.À etapa de lances da sessão púbfica terá dulação de dêz minuLos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pefo sistema quando houver lance ofê:rtado nos últimos dois minutos
do período de duração da sessão púb1ica.
10.11.À prorrogâÇão automática da êtapa de lâncês, de que trata o iten anterior, será de dois
minutos ê ocoüêrá sucêssivanente sempre que houver lances enviados nesse perlodo de
prorrogaÇão, inclusive no caso de lances inteínediários.
10.12.Não havêndo novos lancês na forma êstabelecida nos itens anteriores, a 6essão púb1ica
êncêrrer-se-á âutônâti câmênte -

10.13.Enceirada a fasê compêtitiwa sem que hãja a prorrogaÇão automáticâ pelo sistema, poderá
o Pregoeiro, assêssorado pela Equlpe de Apoio, nediante justificativa, admitir o reinício da
êtapa de envio oê la cês, em prôI dâ consecuÇão do mêlhor preÇo.
10.14.Não serâo aceilos dois ou mais lances de mesmo va1or, prevâlecendo àque1ê quê for
recellido ê legistrâdo êm primeiro lugar,
10.15.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informadôs, em têmpo real,
do valor do nenor Iance regisirado, vedada a identificaÇão do flcitantê,
10.16.No caso de desconexão com o Pregoêiro, no dêcorrêr da etapa competitiva do Pregão, o

L0.17.Quàndo a desconexão do sisterúa eletrônico parâ o Pregoeiro persistif-§§r te4 uperior
TAa dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somênte apósl vinte e

sistêma eletr:ônico poderá per.0anecer acessivel aos licitantês para a dos



quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico
utilizado para divulgaÇâo.
10.18.O critério de julgâmento âdotêdo será o menor pxeÇo, confonne definido neste Editaf e
seus anêxôs.
10.19.Caso o licitantê não apresente lances, concorrerá con o vafor de suâ proposta-
10-20.só poCêrá hâver enpate entre propôstas iguais, não sêguidas dê lances,
10.21.Havendo eventual ênpâte êntr.ê propostas ou laDces, o critéiio dê desêmpate será aquefe
prêvisto no Àrt. 3o, § 2", da ],ei A.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivâmente, aos
bens:
10.21.1. Produzídos no Pals;
10.21.2.Produzidos pôr enpresas brasileiras;
10,21,3-Produzidos por êmpresas que invistam en pêsquisâ ê no desênvolvi!ftento de tecnologia no
País;
10.21,4.Produzidos por enpresas que conprovem cr.xnprimênto dê reserva de cargos pxevisla en lei
para pessoa con deficiência ou para reabilitado da P:revidência Social e quê atêndan às regras
dê âcessi-bilidade prêvistas na leqislaÇão.
10.22,Persistindo o enpate, a proposta vencedola será sortêadâ pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lancês ênpatados.
10.23.Encerradâ a etapa de envio de lancês da sêssão pública, o Pregoeirô deverá encaminhar,
pelo sistema eletrÕnico, cootraproposta ao licitante que tenha apresêntadô o nethor preÇo,
para quê seja obtida mêIhôr proposta, vedada a negociaÇão em condições dÍfelentes das
previstas nestê Edital:
10.23.1.À negociaÇão será realizadâ por neio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;
L0.23.2.O Pregoeiro solicitaxá ao licitante melhor classificado que, no prazo dê 24 (vinte e
quatr,o) horas, envie a sua propogta â.Uua1iaede, adequada ao ú1tino lance ofertado e após a
neqociaÇão realizada, acornpanhada, se for o casô, dos documentos complementares, quandô
neceasários à confirnaÇâo daquêles exigidos neste Edita] e já apxesentados.
1,0.24.Hãvendo necessidade, o Prêgoeiro suspenderá a sessão, infornando no sistemâ a nova data
e horário para a sua continuidâde.
10.25.Àpós a negociação do preÇo, o Pregoêi!ô ini-ciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

11.0.DÀ ÀCETTÀBII,IDÀDE DA PBOPOSBÀ VENCEDORA
11.1,Encerrada a etâpa de nêgociaÇão, o Pregoeiro exaninará a pxoposta classificada en
priÍteiro lugar quantô à adequaÇão ao objeto e à compatibiLidade do preÇo en rêfaÇão aô íráximo
estipulado para contrataÇão nêste cêrtame.
11-2.Havendo proposta ou lance vencedor com valor final para o respectivo item relacionâdo no
Ànexo I - Têrmo de Referência - EspecificaÇões, oa coluna código:
11.2.1.superior ao estimado pelo oRC, o item será desconsiderado; ou
L1.2,2.com indlcios quê conduzam a uma presunÇão rêlativa de inexequibilidadê, pelo ôrÍtéxio
definido no Àrt. 48, II, da Lei a.666/93, em ta1 sltuaÇão, não sendo posslvel a inediata
conflrmaçãof poderá ser dada ao licitante ã ôportunidade de demonstrar a sua exêquibilidade,
sendo-lhe facultado ô prazo de 72 (sêtenta e duas) horas para conprovar a viabilidade dos
preÇos, conforme parânetros do nesmo Àrt. 48, 11, sob pena de desconsiderâÇão do itêrn.
11.3.Sa1ienta-se que tais ôcorrências não desclassifican autonatica&ente a proposta, quando
for o caso, apênas o iten correspondente.
11.4.0 vâIoi êstirnado que o oRC se propôe â pagâr pelo objeto da prêsentê tÍcitaçâo - Valor de
Refe!ência -, está devidamênte informado neste instrumento convocatório - Ànexo I.
11.5.Quâfquer interessado poderá requerêr que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidâde das propostas, devendo apresentar as provas ou os indlcios que
fundanentam a suspêita.
11- 6.Na hipótese de necessidade de suspensão da sêssão púb1ica pala a reêflzaÇão dê
diligências, corn vistâs ao sanêâhentô das propostas, a sêssào pública somênte poderá sêr
reiniciada nedíante aviso prévio no ais!êna con, no mlnimo, vinte ê quatlo hoÍas de
ântecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
11.?.o Prêgoeiro poderá convocar o licitantê pala enviar documento digital complementar, por
meio do sistema, no prazo de 24 ivinte e quatro) horas, sob pena de não aceitaÇão da proposta:
il-f.f-É facultado ao Pregoeiro pror.ogà. o prazo êstabelêcidô, a partir de solicitaÇão
fundamentada feita têmbém no sistema pelo llcitante, antes de findo o prazo,
11.7.2,Dêntrê os documentoa passiweis de solícitação pêto Piegoeiro, destacam os que contenhâln
as caracteilsticas do produto ofertado, tais cono narca, roode1o, fabricantê e procedência,
encaninhados por meio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pêLo Pregoeiro, por outro
meio eletrônico, sem prejulzo do seu ulterior envio pelo sistenâ êletrônico, sob pena de não
aceitaÇão da proposta.
11,8.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado. o Prêgoêiro exarninará a proposta ou
lancê subsequente, e, assim sucessivamentê, na ordêm de classificaÇão.
11.9.O Pregoêiro poderá encôminhar, por meio do sistema eletrôoico, contraproposta ao
licltante que apresenCou o lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor preÇo, vedada a
negociação em condiçôes diversas das previstas neste Edilal:
11.9.1.Taiibém nas hipóteses em que o Pregoelro nâo aceitar a proposta e passar à subsequentê,
poderá negociar com o respectivo li.citante para que seja obtido preço nelhori
11.9.2.À neqociação será realizada por meio do sistêna, podendo ser acompànhada pelos
licitântês.
11.10.Havendo necessidade, o pregoeiro suspênderá a sessão, lnfo:rnando no s
e horário para a sua continuidade.



11.11.Encerr.ada a aná1isê quanto à aceitaÇão da proposta, o Pregoêiro verificará a habilitaçào
do licitànte, obsêrvado o disposto neste Edital.

12.O.DA BÀBILIÍÀçÃO
12.1.Ressalvado o disposto no itêm 8.10, os licitantes deverão êncaminhar, nos termos deste
Edital, a dôcumentaÇáô relacionada nos itens a seguir, para fins de HÂBrr,r ?ÀçÃo:

12 . 2 . PESSOA ,rURÍDfCÀ;
12.2-l.ptova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa .furídica - CNPJ, com enissão recente,
Poderá ser substituÍda pela apresentaÇào do CRC SÍCÀF.
12.2.2.ALo constitutivo, estâtuto ou contrato. social en vigor, devidaroente riegistiado, em se
tratando de sociedades comerclais, e, no caso de sociedades por aÇôes, aconpanhado dê
docu-rnentos de eleiÇão de seus adninistradores. lnscrição do a!c cônstituti.vo, iro caso de
sociedades civis. acompanhada de prova de dirêtoria êm exêrclcio. Decreto de autorizaÇão, em
se tratando de enpresa ou sociêdade estrangeixa etn funcionamento no Pâ1s, e ato de registro ou
autorizaÇâo para funcionamento expedido pefo órgão competente, quando a atividade assiÍl o
exigir. Registxo conerciaL, no caso de empresa individual, Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual, etn se tratando de MEL Os referidos docunentos deverão estar.
acompanhados de todas as alteraÇões ou da consolidação respectiva, Poderá ser substituida pela
apresentação dô CRC SICÀP.
12 ,2 . 3 . Regularidade para com a fazenda I'edexal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
?ributos Eêderais e à Dlvida Ativa da União. Poderá ser substitulda pela apresentaÇão do CRC
SICÀF.
12.2,4.certidões neqativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do ficítante, ou outro
equivalentê, na forma da Iei. Poderá sêr substituÍdà pêIa âpresentaÇáo dô CRC SICÀE.
12 .2 .5 . Comprovação de regularidade relativa ao !'undo de Garêntia por Tempo de Serviço - EGTS,
âprêsentando o rêspectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Cai)<a Econôníca I'ederal.
Poderá ser substitulda pela apÍêsentaÇão do cRC sÍcÀF.
12.2.6.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a
apresentação de cerLidão Neqativa dê Débitos Trâbalhistas CNDT. nos termos do Título vIl-À da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Leí n" 5.452, de 1" de maio dê 1943.
Poderá ser substitulda pela apresentaÇâo do CRc SfcÀf.
L2.2.1 .DeclaraÇão atestando que o licitante não possui eln seu quadxo societário, serwidor
púb1ico dâ ãtiva do ORC ou de qualquer entj.dade a e1e vinculâda, cônfor.me nodê1o - Ànexo 1I-
12.2.8.Certidâo negativa de falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
li"citantê ou do DIsTRITo FEDERÀL, pois é integrada taÍrtrém aos ?ERRITÓRIOS {infornaÇões
presenLe na própria celtidão), côm validadê nâo superior a 30 dias, excerto nos casos em que a
validade exprêssa na própria seja naior ou quando não tiver prazo de validade expresso, nêste
caso em particular, a sua emissão nâo deverá se! superior a 120 dias a côrtar da data prevista
para abertura da(s) proposta(s). Poderá ser substitulda pela apresentaÇão do CRc SIcÀE.
12.2.9.qonsu1tâ CoNSoLIDÀDÀ de Pêssoa Jurldica expedida pelo Íribunal de Contas da Lhião ou de
NÀDÀ COSNTÀ ou de LICITÂNTES INIDÔNEOS de Pessoa Jurldica expedida pelo Txibunal de contas da
União, emitida recentenente, no endereÇo eletrônico: https://certidoês-apf.apps.tcu.qov.br/.
12 .2 . 10. ConpiovâÇão de capacidàde de dese!ílpênho anterior satisfatório, de âtividade igual ou
assemelhada ao objeto da licj.taÇão, feità através de àtestado fornecido por pessoa ju-ridica de
direito pútrlico ou privado. ObservaÇôes: êntêndêr-aê-á por Àteslado, DECT,ÀRÀÇÂo confêccionada
em papel timbrado pela contratante, as6inado por seu responsáve1, ou EMPENHO enitido pelo
próprio contratante ou por sítlo eletrônico de Órgãos PúbI1cos Eiscalizadores (TCE, TCU, CGU)

ou ainda, por NoTÀ EISCÀI ELETRÔNICÀ (NF-e, NEs-ê que permitem sua aferiÇâo por meio de
consulta elêtrônicâ) êmitidâ por têrcêiros êm nohe do participante ou enitida pe1ô própiio.
12.2.11,ÀTENÇÂo: nos íLens em que dêsobriqa a apresentaÇão de ÀEE dê correlatos, cofocar êm
seu fugar lei especpifica que prova a desobrigaçâo. O mesno para o À1vârá Sanitário.

12. 3.DocwrEntação e8pecífica:
12.3.1.Licença Sanitária Estadual ou Municipal da sêde dô licitantê.
12 .3 . 2 . ComprovaÇão da ÀutorizaÇão de Euncionamento da Empresa - ÀFE, emitida pela ANVISÀ,
àcompanhada. sê fol o caao, dâ alrtorizaÇão pâra comercializaÇão de medicamêntos controlados,

12.4.À existênciâ de rêstrição rêlativamentê à rêguIàridadê fj-scàI e t:rabalhista não impêde
que o licitante qualificado como mlcroempresa ou enpresa de pequeno portê seja declarado
vencedor, uma vêz que atênda a todâs âs demais exigênci.as deste Edital:
12.4.1.À declaraÇão dô vêncêdor acontecerá no monento inêdiatanênle poster.ior à fase de
habilitação.
12.5.À comprovaÇão de regularidade fiscal e trabalhista das rnicroempresas e êmpresas de
pequeno porte sonênt.e sêrá esigida para efeito de assinatura do cootrato, observando-se o
seguinte procedimento:
12-5.1.Às microenpresas ê enpresas de pequeno porte, por ocasião da parti-cipaÇáo nesta
licitaÇão, deverão apresentat toda a documentação exigida para comprovação de reguLaridade
fiscal e trabalhisLa, dentre os documentôs ênumerados neste instrumento pala efeitô de
habilitaÇão, nesmo que esta apresente alguma lestriÇâo;
12.5.2-Havendo alguma restriÇào na comprovaÇão da regularidade fiscê1 e trabalhi sta,
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial co ac
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paraque o licitante for declarado vencedor, prorrogável por iguêI pêrlodo, â
a xegularizaÇão da docunêntaÇão, paga&ento ou parcelanento do débito, e
cêiLidões nêgativâs ou positivas con efêito de certidão negativa;
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12.5.3.4 não regularizaÇão da documentação, no prazo acinà previsto, inplicará decadência do
direj.to à contrâtaÇâo, sen prejuízo das sanÇôes prevj.stas no Àr:t. 81, da Leí 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordêrn de classificaÇão, para
assinatura do contrato. ou revogar a licitaçãot
12.5.4.Se, na orden dê classificaÇão, seguir-se outra microêmpresa ou ehprê9a de pequeno porte
con alguma restriçãc na docunentação fiscal e trabâfhista, será concedj-do o nesíio prazo parâ
reqularizâção,
12.6,Havendo a necessidade de envio dê docültentos
confirmação daqueles exigidos nêstê Edital e já
êncaminhá-los, em formato dj.qlta1, via sistema,
pena de inabilitáção:
12.6.1.Somente haverá a necessidade de comprovação do preênchimento de requj.sitos, nediante
apresentaÇão dos docuÍnentos originais "não digitais", quando houver algu.trla dúvida en relaÇão à
intêgridadê dô documento digital.
12.7.Não sêrão aceitos docunentos de habilitaÇâo com indicação de CNPJ,/CPf diferentes, salvo
aqueles legal.mêntê pernitidos :
12.7.1.se o licitante for a natriz, todos os documentos deverão e5tar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os docu{entos deverão estar em nome da filiaf, exceto aqueles
que, pela própria natureza, comprovadanente, forem emitidos somente erc none da natriz.
12.e.Será inabilitado o licitante que não comprôvar sua habililaÇão, seja por não âpresentar
qual.quer dos documêntos êxigidos ou apresenta-1os en dêsacordo com o estabêlecido neste
Edital.
12.9.No caso dê inabilitaÇão, hâverá nova vêrificaÇão, pelo sislema. da eventual ocorrência do
empâte flcto, previsto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06, seguindo-se a dj.sciplina ântes
estabelecida para aceitaÇão da proposta subsequente.
12.10,os documentos necessários à habilitaÇâo deverão ser organizados na orden dêscrlta neste
instrurnêntô, preÇedidôs por índice corrêspondente, apresentados por quatquer procêssô de cópia
autenticada por cartórj.o competêntê ou pelo Preqoeiro ou menbro da Equi.pe de Àpoio ou
pubLicação em órgão da imprensa ôfiÇial. Bstando perfeítamente 1egíveis, sen conter borrões,
rasuras, enendas ou entrelinhas e dentrô do prazo de validade. Por ser apenas uma fornalidade
que vlsa facilitar os trabalhos, a ausêncj.a do refêrido lndice não inabilitará o licitantê:
12.10.1.Quêndo o documento for obtidô viâ IntêrnêL sua lêgâli-dadê será comprovada no endereço
eletrônico nele indicâdo i
12.10.2.Poderá sêr utilizêda, a critério do Pregôêiro, a dôcünenlaÇãô cadâstra1 de fornecedor,
Çonstante dos arquivos do oRC, para comprovaÇáo da autenticidade de elemêntos apresentados
pêIo licitante.
12.1l.tlavendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a aessáo, infornando no sistêna a nova data
e horário para a sua continuidade.
12.12-Constatado o atendimênto às exiqências de habilitaÇão fixadas neste Edilal, o licitante
será dêclarado vencedor.

13.O.Do ENCÀ!'ÍINHÀIIÍENTô DÀ PRoPosTÀ vENcEDoRÀ
13.1.À proposta final do licitante declarado vencedor - propogta atuelizada - deverá ser
encamlnhada no prazo dê 24 (vinte ê quatro) horas, a contar da solicitàÇãô do Pregoeiro no
sistemâ efetrônico, e deverá:
13.1.1.Ser elaborada êm consonância com as especificaÇões constantes dêste Edital e seus
Anexos, rêdigida em lingua portuguesa e impressa en ulla via em papel timbrado do proponente,
quando for o caso, sem emêndas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; suas folhas rubricadas e a
últina datada ê assinada pelo licitante ou seu lepresentante lega1, con indicaçeo: do valor
g1obaI da proposta; do prazo de entrega; das condiÇões de paganentot e da sua validadê;
13.1.2.Contêr a indicação do banco. número da conta e agência do llcitante vencedo!, parâ fins
de pagamento;
13,1.3.Estar adequada ao últino 1àncê ofertado e a negociaÇão realizada, acompanhada, dos
documentos co!(plenentares eventualmente solicitados, quando nêcessários à confirnaÇáô daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
13.2.Será cotado um único pleÇo para cada itero, com a utilizaÇão de duas casas decimais, sendo
quê, nesse último caso, a indicâção êi! contrário está sujeita a correçào, observando-se aos
sêguintês critérios:
13..2-1.Ea1ta de digltos: serão acrescidos zeros;
13.2.2.Excesso de dlgitos: sendo o primeiro dlqito excedente menor que cinco, todo o excesso
será suprinido, caso contrário haverá o arredondanento do dígito anterior paÍa mais e os
demais itens excedentes suprimidos,
13.3.os preÇos deve!ãô ser expressos ên moeda corrente nacional, o preÇo unitário e o total êm
algarisnos e o valor global da proposta en àlqarisnos e por êr<tenso:
13.3.1.Existindo discrepânciâ êntle o preÇo unitário e total, resultado da nultiplicação do
preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;
13.3.2.No caso de divergência êntre o valor nunérico ê o êxpresso por extenso, prevalecerá

dê habilitaÇão complementares, necessários à
apxesentados, o licitante será convocado a

no pràzo de 24 (vinte e quatro) horas, sob

mêsmo p
valor exprêsso por exlenso;
13.3.3,Fica estabelecido que havendo diwergência de preços unitários para l.r]n

prevalecer.á o de menor va1or.
Ànêxos, não sendo conside
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13.4.À proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus
que não corresponda às especificaÇôes a1i contidas ou
outro l lcitante.
13.5.À oferta deverá ser flrme e precisar limitada. rigôrosanente, ao objeto
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condiÇão que induza o ju1
urn resultado.
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13.6.No valor proposto estará incfuso todos os custos operâcionais, encargos previdenciári os,
trabalhistas, tributários, comêrciais e quaisquer out.ros que incldan direta ou indiretanente
no forneclmento dos bens.
13.7.À proposta final deverá ser documentada nos autos e será 1êvada em consideraÇão no
dêcôrrêr da execuÇâo do contrato e aplicação dê eventual sânÇAo ao Contratado:
13.?.1,Todas as especificaçõês do objeto contj.das na proposta vinculâm c ccntratado.
13.8.Às propostas que contenhan a descrição do objeto, o valor e os documentos complenentares
estarâo disponívêis na internêt, âpós a honologaçâo.
13.9-0 prazo de validâde da proposta não será inferio:r a 60 (sessenta) diâs, a contar da data
de seu encaminhanento.
13.10.o primeiio subiten deste ITEM,/TóPICO que trata da EIÀBoRÀÇÃO DE PROPOSTÀ será subsldiada
também pela disciplina do tópico DAS DISPOSIÇÕES GERÀIS e seu subitem que trata do ERRo
SÀ§ÁVEI. Com isto, a CPL por internédiô dô sêu representante, poderá, no jufgâmênto das
pr.opostas, sanêr exros ou fâlhas que não allerem a substâocia das propostas e sua valldade
juridica, mediante decisão fundamentada, regj-strada em ata e acessivel aos licitaltes, e thes
atribuirá validadê e eficácj.a para fins de hâbilitação e classificação, observado o dispostô
na Lei no 9.734, dê 29 de janeiro de 1999 ê Decreto n 1.024 de 2019.
13.11.Das Marcâs/ModeLos: sendo uma responsabilidâde do participante esêolhêr ê â registrar na
sua Proposta ôu por outros meios quaodo for de forma eletrônica, esta passa a ser de total
iesponsabilidade do licltante. É pertinente escfarecer que a cPL por interRédio do seu
leprêsênte não ten no momento dà sessão cunho técnico que abranja os diversos itêm(ns)
licitados, por isso, saber se a rêferida narca atendêrá o edital na sua integra se torna
impossívêI ê inviável durante a sessão, exceltos nos casos em que os concolrentes as provoque
(a CPI) , afêrtando-as que a referida narca não atenderá o editâ]. Por isso, disciplinar-se-á
sobre a temática, o principio da vinculação ao êdita1, previsto eÍr diplona Iega1 peitj-nente
âpaziguadâ pê1o axt. 37, inciso xXI da ConstituiÇão ficando a discriminãÇâo do item superlor
aos demais documentos apresentados (narcas, modelos, catálogos ê etc,), ou seja, nenhun outro
documênto irá sobrepujar a discrininaÇão do editaliclo dô respecti\/o ltem, ficando o licitante
vêncêdor ôbrigado a substituir o(s) item(ns) e sua(s) respecaiva(s) narca{s)/modelo(s) por
outro(s) êquivalênte(s) ou superior{es) se for constatado ê comprovado que a(s)
marca(s)/tnodelo(s) escolhido(s) ê registrado(s) na proposta não atende!(em) as especificaÇões
do edital nâ sua integra.

14.O.DOS RECTTRSOS

14.1.Declar.ado o vencedor e decorrida a fasê de xegulaxizaÇão fiscal ê trabâlhista da
Iicitante qua-Lificada como mjcroêmprêsa ou empresa de pequêno porle, se Eor o caso, será
concêdido o prazo de 30 (lrinta) ninutos, para quê qualque! licitante mânifestê a intênÇão de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisôes pretende iêcorrer e por
quais motivos, em campo próprio do sistema.
14.2.Hâvendo quêm sê manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a ternpestividade e a exlstência
de motivaÇão da intenÇão de recorrer, para decidir se adrnítê ou não o recurso,
fundanentadamente :
14.2.1.Nesse momento o Pregoeiro não adêntrará no néxito recursaf, mas apenas verificará as
condlções de admissibilidadê do recurso;
14.2,2,A falta de tnanifêstaÇão rooti.vada do licltante quanto à intenÇão de rêôorier importará a
decadência desse dlreito;
14.2,3.Una vez adnitido o rêcurso, o recolrentê terá, a partir de então, o prazo dê três dj.as
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônj-co, ficando os demais Iicitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazóês tanbén pelo sistema eletrônico, em outros
três diâs, gue comeÇaráo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assêguradâ
vista inediâta dos ê1ênentos indispensáveis à defesa de sêus interesses.
14.3.O acolhimento do recurso invalida táo somente os atos insuscetÍveis de aproveitanento,
14.4.os autos do processo pêrmanecêrão com vista franqueada aos intêrêssadôs, no endereÇo
constante neste Edital.

15.0.DÀ REÀAERTT'RÀ DÀ SESSÂO PÚB],TCÀ
15-1.À sessão pública podêrá sêr reabelta:
15.1.1.Nas hipóteses de provimento de rêcurso que leve à anulaÇão de atos anteriores à
realizaÇão da sessão púb1ica precedente ou em que seja anulada a própria sessâo púb1ica,
situaÇão em quê serão repeti.dos os atos anulados e os que dele dêpendam;
15-1.2-ouando houver erro na aceitaÇão do preÇo melhor classlflcado ou quando o ficitante
declarado vencedor não assinar o contlato, náo retirar o instrumento equivalêntê ou não
cornprovar a regularizaÇão fiscâ1 e trabâ1hista. nos termos do Àrt. 43, 51", dâ l,êt I23/06.
Nêssas hipóteses, sê!áo adot.ados os procedinentos imediatamêntê posteriores ao encerralnento da
etapa de lances,
15.2.Todos os licltantes remànescentes deverão ser convocados pala aconpanhar a sessão
!eaberta:
15.2.1.4 convocaÇão se dará por meio dô sistêna eletrônico (chat) or1 ê-nai1, de acôrdo com a
fase do procedifttento licitalório,
75.2,2-A convocaÇâo feita por e-mâi1 dâr-se-á dê acordo com os dados contidos no
DÍgitâ1 do oRC, sendo rêsponsabilidade do llcitante manter sêus dados cadastrais atualiz

16. O.Dà. ÀDiTUDICÀçÃO E HO!4Or.OGÀçÃO
16.1.o objeto da licitaÇão será adjudicado ao licitânte declarado vencedor,
Prêgoeiro, caso não haja interposiÇâo de rêcurso, ôu pela autoridade superior do
rêqular decisão dos reculsos apreBentados.



16,2 -Àpós a fase recursal, constatada a regu.laridadê dos atos pràticâdos,
superior do oRC honôIogará o pr.ocedinênto licilatório.

a autoildâde

17.0. DO COIITRATO
1?.1.Àpós â homologaÇão pela autoridade superior do ORC, o adjudicâtáriô sêrá convocado para,
dentro dô prâzc dê 05 (cinco) dias coneecutivos da datê de recebimento da nôtificaÇão, assinar
ô respectivo conlrato, elaborado en confornidade com as modalidades pêrmitidas pela Lei-
8.666/93, podendo o tnesno sofrer alteraÇóes nos termos definidos pela referida norna:
17.1.1.o prazo de convocaÇão podêrá sêr prôrrôqado ulna vez, por igual periodo, quando
solicitado pela partê durante o seu transcurso e dêsdê quê ocorrâ Inotivo justificado aceito
pela Àdministração;
17.1.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocoriendo esta dentro
rrâlidade de sua proposta, o licitante pêrderá todos os direitos que porventula
como vêncêdor da Iicitsção;
17.1.3.Na assinatura do contrato será êxiqj"da a comprovaÇão das condiçôês de
consiqnadas nestê Edital-, que deverão ser nantidas pelo licitantê duralte a
referido contrato i
17.1.4.caso o licitante primeiro colocado, após cônvocaÇão, nãô compârecer, não comprovar as
côndiÇões dê habilitaÇão consignadas neste Editaf ou se recusar a assinar o contrato, sen
prejulzo da âplicâÇão das sançôes prêvistas neste instrumento e das denais comlnaçôes legais
câbÍveis a esse 1Ícitantê, é facultado à Àdmínistração convocar os licitântes remanescentes,
respeitada a ordem de cfâssificaÇão e sucessivanente, para, após a cotnprovaÇão dos requi.sitos
para habilitaÇão, analisada a proposta e êventuai.s documentos conplementares e, feita a
negociação, assinar o contrato.
1?.2.o contrato que eventualnente vênha a ser assinado pelo licitantê vêncêdor. poderá ser
altêrâdo com â devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos prêvistos no Àrt. 65 e será rescindidoi de pleno direito, conforme o
disposto nos Àrts, '7'7, '?B ê 79, todos da Iêi 8.666193i ê rêafizado nâ formâ de fornecimento
integral .

1?"3.O Contrat.ado fj.ca obrigado a ãceitar, nas mêsmas condj.ções contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem nas coftpras, a!é o rêspectivo linite fixado no Ar.t. 65. § 1" da Lêi
8,666/93. Nenhrm acréscilno ou supressão poderá exceder o linite estabê1ecido, 9alvo as
supressÔes resultantes de acordo cêlebrado eDtre os conLratante5.

18. 0. DO RE"AJUSÍA}{E}ÍÍO
18.1.os preços contralados sào fixos e irreajustáveis no prazo de um anô.
18.2,Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos
podêrão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na nesma proporÇáo da variaÇâo verifieada
no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivanentê para as obrigaÇôes iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
18.3.Nos rêajustês subsequentes ao prlmeiro, o interregno mlnimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
18.4.No caso de atraso ou não divulgâÇão do lndice dê reâjustamênto, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pefa ú1tiÍtâ variaÇão conheci.da, 1lquidândo a diferenÇa
correspondente tão logo seja diurlgado o lndice definitivo. !'ica o Contratado obrigado â
apresentar mernória de cálculo referêote ao reâjustamenlo dê preÇos do valor renanescente,
sempre que este ocorrer.
18.5.Nas âfêiiÇõês finais,
definitivo.
18.6.Caso o lndice estabelêcido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer fo [a
não possa mais ser utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a ser deterninado pela
legislaÇáo então em vigor.
10.7.Na ausência dê previsão lêgal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustanento do preÇo do valor remanescênte, por meiô dê tê ro aditivo.
18.8.O reajustê poderá sêr real-izado por apostilamento.

19.O.DÀ COMPROVÀçÃO DÉ EXECUçiO E RECEBTMENTO DO OBJETO
19.1.Exêcutadê a presente conlrataÇão e observadas as condiÇões de adinplemento das obrigaÇôes
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, confornê o
caso, às disposiÇôes dos Àrts. "13 a "16, da Lei 8,666193.
19.2.Serão designados pelo ORC represertantes con atribuiÇôes de Gestor e I'iscal do respectivo
contrato, nos termos da norma viqenter especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execuÇâo, respectivanente, pernitida a contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de
informaÇões pertinentês a essas ãtribuiÇÕes.

2O.O.DAS OBRÍGÀçõÉg DO CONIPÀIANTE E DO CONTRÀ!ÃDO
20.1.obrigaÇões do Contratante:

o lndice utilizado para reajuste será, obr,igatoriamente, o

do prazo dê
tenha obtido

habili taÇão
vigência do
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do objeto da

qual-idade
não e)lj

20-L.1.Efetuar o paganento reLativo ao objeto contratado efetivanente reafizado,
as cláusulas do lespectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;
2 0 . 1 . 2 . Proporciona! ao Contratado todos os meios necessários pâra a fiel execuÇáo
presente contrataçâo, nos ternos do correspondente instrumento de ajuste,
20.1.3.Notificar o Contratado sobre qualque! ixxegularidade encontrada quanto à

Contratado dê suas responsâbil idades pactuadas e preceitos legaisi
20.1.4,Outras obrigaÇôes êstabelecidas ê rêlacionadas nâ Minuta do Co Ànexo IÍI

produtos ou servlÇos, e>rercendo a mais arhpla e contpleta

I



20.2.obrigaÇões do Contratado:
20.2-1.Rêsponsabifizâr-se por lodôs os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal,
civil, tributária e trabalhista, ben coho pôr todas as despesas e compronissos assumidos, a
qualquex título, perante seus fornecedores ou têrcêiios en ràzáo da execução do objeto
contratado;
20.2.2.Substituir. arcando con as despesas decorrentes, os nateriais ou serviÇos que
apresentarem defeitos, alterações, impêrfelÇÕes ou quaisquer j.r.egularidadês discrepantes às
e:.igências do instrumento de ajuste pactuado, ainda quê constatados somênte após o recebi.rnento
ou pagamento;
20.2.3.Não trânsferir a outrem. no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo rnediante
prévia e expressa autorizaçâo do Contratante;
20.2.4.Manter, durânte a vigência do contrato ou outtos instrumentos hábêis, em
conpatibilidade coo as ob.rigaÇões assumidas, todas as ccndiÇões Ce habilitação e qualificâÇão
exigidas no respectivo processo licj.tatório, conforme o caso, ap!êsêntando ao contratàDte os
documentos necegsári.os, seBpre quê sôlicitado;
20,2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da enprêsa que efetivamênLe
particlpou do certame e consequentenente apresentou a documentaÇão exigida na fase de
r rêvar a Lávdu,
20.2.6.Executar todas as obrj-gaÇÕes àssunidas sempre com observância a nelhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorôsanente, dêntro dos preceitos legais, nornas e especificaçôes técnicas
cor!êspondentes i
20.2.7.Outras obrigaçôes est,abelêcidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo IIl.

21.0.DO PÀGÀI'íENEO
21.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às nornas e
procedimentos adotados pelo oRC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do perlodo de adimplemênto,
21.2.o desembolso máxino do perlodo, não será supêrior ao valor dô respectj.vo adimplêmênto, de
acordo com o cronograrna àprovado, quando for o caso, e senpre em confortnidade com a
disponibilidâdê de recursos finânceiros.
21.3,Nenhum valor será pago ao contratado enquanto pendente de liquidaÇãô qualquêr obrigaÇáo
financeira que the for imposta, êm virtude de penalidade ou inadimplência, a quaf poderá ser
compeosada con o paganento pendênte, sêm que isso qêle direito a acréscj.rno dê quâlquer
naturezâ,
21.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrído de alguma forma para o atraso, será admitida a cônipensaçáo
financeira, devida desde a datâ limite fixada para o pàgamento até â dâta correspondente ao
efetivo pagamênto da pârce1a. os êncargos moratórios devidos êm razão do atlaso no pagamento
serão calculados com utilizaçáo da seguintê fórnula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = númêro dê dlas êntre a data prêvista pâra o pagamento e a do êfetivo
pagamento; VP = valor da parcelâ a ser paga; e I = lEdice de compensação financeira, assim
apurâdo: I = (TX = 100) + 365, sendo Tx = percentual do IPcÀ-fBcE acumulado nos últimos doze
meses ou, na sua fâ1ta, utn novo Índice adotêdo pelo Governo Bederal que ô substitua. Na
hipótese do referido índicê êstabelecido para a compênsaÇão fi.nanceira venha a ser ertinto ou
de quêlquer forma náo possâ nais ser utilizado, será adotado, êm substitulção, o que vier a
se! determinado pelâ lêgislaÇão então em vigor.

22 .O -DAS SÀlrçõES ÀDMTNISTRàIr\rÀS
22.1,Quen, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celeblar o contrato,
deixar dê entleqar ou apresentar documentaÇão falsa exigida para o certame, ensejar o
rêtardamento da execuÇão de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÇâo
dô colllrato, comportar-se de modo inidôneo, dêclarar inforlnaÇóes falsas ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito à anpla defesa, ficará inpedido de Iicitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Eêdêra] ou Municipios e, sêrá descredênciado do sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICÀF do Governo Eedeaal e de sistemas semelhantes
manti"dos por Estados, Distrito Eedêlal ou MunicÍpi-os, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prêjuÍzo dâs nultas prêvistas nêste EditaI e das demais cornínaçôes legais.
22.2.À recusa injusta em deixar de cumprir as obxigaÇôês assumidas e preceitos fegêis,
sujeitará o Contratado, garantida a préviâ defesa, às seguintes penafidades previstas nos
Àrts. 86 e 87, da Leí A.666/93'. a - âdvertênciâ; b - multa de nora de 0,5r" (zeto vÍrgula cinco
por cento) apficada sobre o valor do contrato por dia dê atrasa na êntrega, no inlcio ou nâ
execuÇão do objeto ora contratado; c multa de 108 (dêz por cento) sobre o valo! côntrat.ado
pela inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - sinul tanearnente, qualquer das penafidades
cabíveis fundanentadas nâ Lei 8.666/93 e na Lêi f0.52O/O2.
22.3.se o vâlor da multa ou indênização devida náô for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primej-ra parêe1a do
paqanento a que o Contratado vier a fazer jus, âcrescido de juros moratórios de 1,s (um por
cento) ao nês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmênte.
22.4-Ap6s a ap1i.câção de quaisquêr das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇãg
escrita ao Contratado, e publicâdô nâ imprensâ oficial, êxc1uldas as penaLidades É
advertência e nulta de mora quando for o caso, constando o fundarnênto 1êga1 da puqi9ío,
informando âinda que o fâto será rêgistrado ê publicado no câdastxo co

23. O.DA.s DISPOSIçõES GERAIS



23.1.Os licitantes assunen todos ôs custos de preparaçâo e apresentaÇãô dê suas propostas e o
oRC não será, ên nenhun caso, responsátel por esses custos, independentemente da conduÇão ou
do rêsultado do processo licitatório.
23.2.pata todos os efêitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Ànexos,
excluir-se-á o dia do inlcio e inclulr-sê-á o do vencimento. Só se iniciam ê vencem os prazos
eÍo dias de expedlênte no ORC.
23.3.O desatendimento de exigências formais náo essenciais não importará o afastamento do
Iicitante, desde que seja posslvel o aproveitamênto do ato, ôbsêrvados os princlpios da
isonomia e do j.nteresse púb1ico.
23.4.8m caso de divergência entxe disposiÇôes do Edila1 e de seus Ànexos ou demais peças que
compôem o processo, prevalecerá as do Edital.
23.5.Decairá do dirêito dê impugnar perante o oRc nô9 têrmos dô prêsente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeÇão, vênhâ a aprêsentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades quê o viciaram hipótese en que taf comunicado não têrá êfêito dê rêcurso.
23 . 6.As dúvidas surqidas após a apresentâÇão das propostas e os casos onissôs nêste
instrumento, ficaráo única e excfusivanente sujeitos a intêrprêtaÇão do Pregoeiro, sendo
facultada ao nesmo ou a autoridade superior dô oRC, em qualquer fase da licj-taÇão, a promoÇão
de diligência, na forma do Àrt. 43, §3", da Lei 8.666193, destinada a esclarecer ou a
complêmentar a instruÇão do processo,
23.?-O Edi.tat e seus Ànêxos tatrúcén estão disponibilizados na lntegra no endereÇo êletrônico:
https:/,/bnc.org.brlsistema/i e podêrão ser Iidos, e quando for o caso obtidos, nediante
processo regula! ê obsêrvados os procedimentos definidôs pê1o oRC. no endereÇo: Rua do
Comêrcio, 23 - centro - Duas Estradas - PB, nos horários normais de expediente: das 08:00 as
12:00 horas; rnesrho êndêreÇo e horário nos quais os autos do processo administraLivo
permanecêrâo com vista franqueada aos intêressados.
23.B.Para dirimir eventuais controvérsias decorrêntês deste certarne, exclul.do quâlquer outro,
o foro competente é o da Comârca de Guarabila, Estado da Paraíba.
23. 9.Doutrj.nas tanbém previstas:
1. pRÀzo pÀRÀ ÀPRESENTÀçÃo DE NovÀ DocUMENTAÇÃo ou PRoPosTÀs I o oRC por intermédio dà cPL
poderá aplicar a doutrinâ do Àrt. 48. S 3" (ouando todos os licitantes for:en inabilitados ou
tôdas as propostas forem desclâssificadas. a adninistraÇão poderá fixar âos licitantes o prazo
de oito dias úteis para a apresentação de nova documentaÇão ôu dê outrâs propostas escoimadês
das Çausas referidas neste artj"go, facultada, no caso de convite, a redtlÇão deste prazo para
três dias útêis.) da têi 8.66611993 e suas altêrâÇôês postêriorês'
2. DISPENSÀ DE ÀlvÀRÁ: conforne doutrina a Lei 1,3.8'14/2019, art. 1o,§60; art. 3o.Í e ar:t. 9",
§5" e tambén da ResôluÇáo n" 51, de 11 de julho de 2019, no Àrt. 3o Para os fins do art' 3', §
2o, inciso If, da Medida Provisória n" 881, de 30 de abrj.l de 2019, são consideradas dê baixo
risco ou "baixo risco À", para o efêito especlfico e exclusivo dê dispensar a necessidade de
atos públicos de 1ibêraÇão da atiwidade econômica, aquê1as atividadês que se qualifiquen,
simultaneamente, como de: II - baixo risco ou "baixo risco À" referentê à segurança sanitária,
ambiental, inÇluiodo sobre o anbiênte do trabalho, e econômica, na forna do caput do ar:t, 5".t
com j.sto dispensando as ernpresas conceito de baixo risco ou baixo risco À, para operaÇâo ou
funcionârnento de atividade êÇonômica. sendo as enpresas participantes beneficiadas pela
referida resolução e com sito, sendo dispensadas de apresentarem de Alvará sanitário ou
documento equivalente.
3. ÀUTENTÍCIDÀDE E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE FOTOCÓPIÀS: Em confoTmidade a tEI N. 73..126, DE

8 D0 OUTUBRO DE 201,8, que institui o selo de Desburocrati zaÇáo e SinplificâÇão, no que
côncerne
<http: / /1egi slacao. planalto . gov. brl1egi sIa/1egi slacao . ns f /Vi!r_I denti fi cacao / 1ei22013 .'7 26'
2 018 ?openDocument> Àrt. 3o Na relaÇão dos órgáos e entidades dos Poderes da Uniáo, dos
Eslados, do Distrito Eederal e dos MuEicípiôs corn o cidadâo, é dispensada a exigência de: I -
reconhecimento de firna, devendo o agêntê âdministrativo, confrontando a assinatura com aquela
constantê do docurnênto dê identidade do siqnatário, ôu estândo este presente e assinando o
documento diante do âgente, lavrar sua autenticidade no próprio docünento; II - autenticaÇáo
de cópia dê documento, cabendo ao agentê administrativo, mêdiante a conparação entl:e o
or:iginâ1 e a cópia, atestar a àutenticidade, Portanto, em obediência ao que postula a .eferida
1ei, que se destina a reconhêcêr ê êstimular o funcionamento da ad!ÀinistraÇão púbIica ê
melhorar seu ate[dimento, eliminando âs fo.rnalidades desnecessárias ou desproporcionais que
frustrên ou dificultem as finalidades alnejadas (concorrência) [art.: 7", Paráqrafo único,
incrsos: I ê IIl, desobriga-se a autenticaÇão das fôtocópias aprêsêntadas ou reconhecinento de
firma de documêntos dos quais necessiteÍn de aferaiÇão de autenticidade, sendo estâs
Iautenticidades], realizadas no monento da sessão INO CREDENCIÀMENTO] e em casos especificos
lNÀ HÀBILITÀÇÃoI .Todawia, o participantê decidindo apresentar suas fotocópias autenticadas por
órgáo competente ICartório de Notas oficiais], desobriga a apresentaÇões dôs documentos
originais no nonento da sessão.
4, . Ressalta-se que pâra a doutrina do inlcio dos trabalhos, qualquer membro da cPL poderá
lecolher os documentos dos partÍcipantes ENTÉDIMENTO para o INÍCIO DOS TRÀBÂLHOS: Doutrina
para inlcio dos trabalhos respej.tando o horário: este instrunentô nãô prêvê to.Ierância para o
inlcio da sessàô- Discipli.nar-se-á como início dos trabalhos o momento ên quê se rêcolhen as
documentações: de credencianento (quando o llcitante desejar se credenciar) juntamente com os
envelopês dê habilitâÇão e proposta de preÇos. Portanto, no horário nârcado, a CPÍ, (conposta

ârtiqos rncI50s:

por seus mêmbros ) irá anunciar o recolhinento das docunentaÇôes e ôs presentea (licitântes
irão repassa. estes (credenciarÍrênto, habilitaÇão ê proposta) ao membro daquela (CPL) -

lecolhimento dê todás as documentaÇões necêssárias pa!â a partj.cipaÇão, nenhr.rlna
documentação será aceita daqueles quê adêntraren o recinto após o recolhimen
rêcolhidas as documentaÇões, iramita -as fases seguintes: de credenciamefto fe a aeg

N,



modalidade, fases de habilitaÇão ê propostas e lancês verbais fixando o horárj.o determinado.
Já os dêmais tràloitês sêguintes (da sessão) i crêdenciamento e a dependêr da modalidadê, fases
dê habilitaÇão e propostas e lances verbais, apenas âquele ou aquefes que detém os podexes
parà tais pr'ocedimêntôs.
5. ERRô SÀNÁVEL: Neste edi.taL, doutrinar-sê-á o Decreto tO-O24 de 20 de seternbro de 2079,
8", XIf, alÍnea h, art., 17. art. 47 e o 55, assin como o art. 55, da LEI N" 9-?84, DE
JÀNETRO DE
<http://legislacao-pIanalto.gov.brl1egj-s1a/1êgistacao.nsf/Viv Ideotificacao / \ei12o9.184-
199 9?OpenDocument>, que trâtan do saneamento de etros ou falhas na proposta
documentação, sên cohproheter o teor substancial quê dá respaldo juridico (a intenÇão
exigência no edi tal ) .
6. DISPENSÀ pÀRÀ o MEI: os Microempreendedores Indivi.duais (quando for o câso ê êm objeto
pertlnente a sua atividade) nãc precisaráo apresêntar BalanÇo Patrinonial do úttimo exexcicio
social, pôa motivo de sêrem desobrigàdos de mânterem contabitidade formal, a êxenpIô do que se
exige. Dispositivos legais: Códiqo Civil Brasileiro, art. 966, art. 970, art.. 1.179, s2o;
ResoluÇão \' 16/2A09 da C.c.SIM, art. 3" lnclsos III, IV, VIf; Lêi nô 11.598,/2007i I.C- n"
723/2006 art. 18 -À, §1o.
7. BENS À PRONTÀ ENTRBGÀ OU LOCÀÇÔES DE IrÀ?ERIÀIS: Doutrinar-se-á nêstê diploma, na suâ
integra, o Decxeto n" 8.538 de outubro de 2015 e em particular o art. 3", quando o objeto
pertinente for pâr:â o forneclnento de bens para pronta entrega ou parê a locaÇão de matêl]iaj.s.
com isto, a exigência do Baranço Patrimonial presentê no iten dê hâbititaÇão sêr.á
desconsideaada. Ressalta-se que ta1 benefício será atrlbuido apênas aos Iicitântes que através
de documento pertinentê comprovar seu enquadranento dê porte empresarial sob uma licitaÇáo de
objeto per.tinente.
B' REÀIIzÀÇÃo DE PESQUISAS: Este instrumento poderá atendêr a recomendaqào do Acórdão
2876/20L4 IPlênário: r'orientetn os órqãos, entidades e secretarias administrativas que the
esLão vinculados ou subordi.nados sobre as cautelas a serem adotadas no planejanento de
contratâÇôes de emprêsas para prestâÇão de serwiços de orgànizaÇão de eventos, dê modo a não
restringir a pesquisa de preÇos às cotaÇões realizadas junto a potênêiais fornecedores,
adotando tatnbém outros parâhetros, confollne previsto no ârt. 2" da IN SLTI,/I,tP 5/2074, c/ç o
art. 15, inciso V, da Lei 8,666,/19931 .
9- INCúMBENCIÀ PÀRÀ REÂIIzAÇÂo DÀS PESQUIsÀs: Nesta edilidâde, nào constituiu incumbência
obrj.qatória da CPL, realizar pesquisas de mercado em outros entes públicos ou privados/ sêndo
essa atribuiÇãô/ tendo en vista â complexidâdê dos diversos ôbjetos licitâdos, dos setores ou
pêssoas co.npet.entes envolvidos na aquisiÇão do objeto (Acórdáo no 3576/2OO'l , Prineira Câmarâ,
RêLato! Min. Àroldo Cedraz, Processo nô 005.991/2OOO-?). portanto, os preÇos que colnpõen a
estimativa [média do (s) preço (s) . menor (es) valor (es) , preço de referência] do presente
instrutnento convocatório, advén das pesqulsas ê/ou estudos dê mercado sobre preço justo
pratícado, realizados pelo setor demandante Ique naiE consumirá ou se utilizará do (s)
serviÇo (s) I .

10. SUBCoNTRÀTÀÇÀO/TERCEIRIZÀÇÃO: Doutrina se neste instrumento as dlsciplinas da aí:t.'721 18,
VI da ],ei 8.666 de 1993 (subcontratações /tercêi rizâÇão ) comungando con as disciplinas da LF
13.429 de 201?, prevista tambén no TERMO DE REr'ERENCIÀ, na MINUTÀ DE CONTRÀTO no tópico que
trata das obrigaÇõês e responsabilidades do contratado.
11. SICÀF: á utilizaÇão da Eerramenta Sistema dê Cadastranento Unificado de fornecedorês -sfCÀE para substituiÇão/ comprovação da regularidâde flscal, da qualificaÇão econômico-
financeira e da habilitaqão juridica por meio de cadastro no sICÀE estáo disclplinadas nâs
leis que doutrinam a a&odaLidade Pregáo seja na forma presencial ou eletrônica sendo
obrigatória nas Iicitações reafizadas por Órgãos Federais. À possibilidàdê dê utifizaçào do
sIcÀr por demais órgãos das esferâs estaduais ou municipals é nediante a previsibilidade no
edita 1ício, coDforme dísciplina no art, 32, §3o da Lp 8.666/93 e a opÇão por aquela
(apresentação do cRC srcÀf devê ser de forma facultativa dêixando a crité-rio do participante a
opÇão pela apresentaÇão do CRC SICÀF ou apresentaÇào de forma individualizada às qualificaÇôes
fiscais, econômico-financêira e jurídicas confôrlne oxientaÇão no edital.
12. PÀRITCIPÀÇÀo PoR MEto DE PRocURÀDoR: Doutxina!-se-á neste instrumento que, visando a
de sburocrat i z aÇão na modalidade em epÍ9râfe, a participàção do Iicitantê por meio de
representante proculador, na fasê de credenciaÍrento, deverá apresenta! docunento hábil no qual
conste poderes suficientes para o outolgado representar o outorgânte no certame juntamente com
fotocópia dê docrmento com foto do outorgado. Acompanhado do correspondêntê instrumento de
constituiÇão da êmpresa. quando for o caso, que comprovê os poderes do mandante para a
outorqa, Na hipótese de procuraÇãô particular, fica facultativo (não acarretar gastos
desnecessário à participaçâo) o reconhecimento de firna em cartório do respectivo signatário,
desde quê. a outorga tlnha sido feita pelo mandante com poderes para o ato no contrato. Nos
cãsos ern que o rêpresentante ceda os podeles de rêpresentação para têrceiro, este devêrá
apresentar a 10 outorga corll fotocópia de documentaÇão com foto do 1" outo:rgado, contendo os
poderes de ceder Seus poderes parâ um terceiro. Àpresentando também, a 2á procurâÇâo com
poderes suficientes paaa representâr o ficitantê junto corn fotocópia de documento coln foto do
2" outoigado.
13. À desiqaação do Gestor ê Fiscal de Contratos é Àto externo ao oflcio da Comissâo de
Licitação, cabendo ao Gestor noneá-1os por meio de documento hábi1, arquivandoro em
departanento pettinente para suà aferição quando se fizer necessário-
14. Em conforrnidade corl o Art. 64 §3', da Lei 8.666/93, decorlidos 60 (sêssêota) dias da
da entrega das propostâs, sem convocaÇão para a contrataÇâo, ficaú os licitantes lj.berados
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náo com a prorroqaÇão do prazo da vaLidade dê sua propôstâ de preços,
pelo adjudicado, intender-se-á como prorrogaÇão do prazo da referida p

compromissos âssumidos. Dessa forma, solicitamos que essâ empresa manifêste concordQ§i
ssinatura d

ta. Con



licitarte deixar de vir assinar o contrato ê coincidir con a'prôposta vencidâ por morosidadê
dô oRc, aquêIe (licitante) náo sofrerá nenhuna puniÇão e a CoÍnissão interpretará como
desistência justificada de firnar contrato.
15. Quando o certamê for restrito à participaÇôes de enpresas enquadradas como ME ou EPP, aIén
das comprovações de ênquadramentos previstâs no item de credencianento e/ou a depender da
nodalidâde na habilitaÇão, aceitar-se-á também cono comprovação a: a) CNPJ recente que
identifique o porte da enpresai b) Dêc1aração cônfêcôionada pela empreaa e asslnada pefo
propriêtário ou Adftinistrador declarando que se enquadra {constata a má fé dô licitante o
mesmo responderá pelos criroes previstôs no Artigo 299 do Decreto Lei n" 2.848 dê 07 de
Dezembro de 1940); C) Impressão d i rêto sitre:do

em favor da ampli

<http : / /ww\^,8 . receita . fazenda. gov. brlsimpfêsNacional,/ apl icacoes . aspx ? id=2 2>, referente a

contrataÇeo.

consulta de optantê pê}o sinples nacional.
16. EÀSE DE CREDENCIÀ]4ENTO: na fase de credênciamênto este edilidade pôderá SANÀR ERROS
acometidos por esquecimentos de autenticaÇõe5, falta de documêntos de idenlificaÇâo (podendo
apresêntá-Ias no momento dessa fase), DECLÀMÇÕES {podêodo ser confeccionada por escrito -a
mão livre- em folha de ofício con cabeÇalho cont.endo dados: da êmprêsâ, procêssô llcitatório,
órgão rêalizador do certame. tltu1o da dêclâraÇão, enunciado -texto- jurldico que legaliza o
ato - conforme modelo no edital- , datando -local e data- o ato ê assinando-o - r.epresentante
ou sócj.o najoritário ou administràdor ou proprietário; O mesno procedimento poderá ser
reafizado para a comprovaÇeo de enquâdranento comô ME ou EPP ou MEI quando essa comprovação se
dê obriqatoriamente na ase de ctedencianento. Esclarêce que, o crede§ciamento não afêta e nem
viola os docunêntos contidos dentro dos ênvelopes de PROPOSTÀ e HÀBILIIÀÇÃO, sendo âssin,
colnpreendida cono o procedimento para se idêntificar o representantê e seus podêres de
represêntaÇão. Já que o refer:ido procêdimento ocorre antes da âbêItura dos envelopes de
proposta e/ou hâbilitaÇâo, não sê considera a inclusáo de documeDtos pois. os conteúdos
daqueles (enveLopês), estão intactos e preservados dentro dos próprios (envelopes)
devidamente lacradôs. Portanto/ o saneamento de êrros nessa fase NÂO se trata dê TNCLTJSÃO dê
DOCUMENTOS nas fâses decisórias : PROPOSTÀS e rABILITÀÇÀO.
17. Das Marcas/Modelos: sendo uma r:esponsab i Ii dadê do participante escolhex e a rêgistrar na
sua proposta ou por outros meio9 o quando for de forma eletrônica, está passa a sêr total
respons abi 1i dâde do licitante. É pertinente esclarecer que a CPL por internédio do seu
reprêsente náo tên no monento da sessão cunho técnico que abranja os diversos itêm(ns)
licitados, por isso, saber se à referida marca atenderá o edital na sua 1ttêgrâ se torna
impossivel e inviáveI durântê a sessão, excertos nos câsos en quê os concôrrentês as prôvoquê
(â CPL), a]êrtando-as que a referida malca não atenderá o edj.tal. Por isso, discipfinar-se-á
soble a tenática, o pri-ncípio da vinculaçãô ao edital, previsto êm diploma legal pêrtinente
apaziguada pelo art. 37, inciso xxI da Constituição ficando a discrininaÇão do item superior
aos demais documentos apresentados (marcas, modelos, catálogos e etc.), ou seja, nenhum outro
docunento irá sobrêpujâr a discrininaÇão do editalÍcio do respecti.vo itern, ficando o licitânte
vencedor obrigado a substituir o(s) item(ns) e sua(s) rêspectiva(s) marca(s)/modelo(s) por
outro (s) êquivalente (s) ou superior (es) se for constatado e comprovado que a (s)
marca(s)/modelo(s) escolhido{s) ê rêgistxado(s) na proposta não atender(en) as especificaÇôês
do edilal na sua lntegra.
2 3. 10 . RESPONSÀBÍIIDÀDE SOBRE IEGfTfMIDÀDE DE INFORMÀÇÔES: No momento do cadastro na
Plataforma, algumas infôrmâÇões serão solicitadas, êxemplo: enquadramenlo de porte da empresai
que náo ernpregâr rnenores de idades; que nâo tem nenhum fato impedido que o impeÇa de
participar dentre outras. Onde o sistêma dlsponibiliza opÇão de narcar a leferida informaÇão
de at-endimento a essa legislação em especÍfico, cont 1sto, sendo narco ou, a depender do
sistêma quê oferecê a opção sim ou não, marcado a opÇão que confirma que emprêsa atendê a essê
ordênâmento é que se beneficiar dêIe, o sistena atribui os bênêficios quando for o caso e
repassa essas inforrnâÇóes no nomento do julgamento das fases en que esses benefícios serão
vaLidados. Em virtude disto. ao pârticipante narcar a opÇão quê levâ o sistema garantir essês
beneficios, o participânte assrxlre todas as responsabi l idades pela veracidadê dêssas
inforÍtaÇões,, ondê o condutor da modalidade adotada aceita e a considerará cono una DECLÀRÀÇÃO
fêita pelo partj.cipante como condiÇáo de participaÇâo e cabêrá â e1e, querêndo participar de
outras lici-taÇões por essa platafornâ, âtualizar essas informaÇôes no sistêna quando houver
alteTâÇõês nas suas qualificaÇões: JURÍDICÀS, OCOMICO.FINÂNCEIRÀ, FISCAI E TRÀBÀ],HIsT.A,
TÉCNICÀS, que podêm dar ou retirar direitos perante outros ficitantes.
23.lL.Da sessáo pública do Pregão di!'ulgar-sê-á Àta no sistema eletr:ônico.
23.12.Não havendo êxpêdiêntê ôu ocôrrendo qualquer fato supelveniente que impeÇa a realizaÇão
do cêrtamê na data narcada, a sessão será automâticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário antêrj.ormente estabelecido, desdê quê não haja comunlcaÇão em
contrárío, pefo Pregoeiro.
23.13.Todas as referências de tempo no Editat. nos sêus Anexos, no aviso e durantê â sêssãô
públicê obsêrva!ão o tlo!ário de BrasÍlia - DF.
23.14.No julqamenlo dâs propostas e da habil1t.aÇão, o Pregoeiro podeÍá sanar erros ou faLhas
que nào alterem a substância das propostas, dos documentos ê sua validade jurídica, mediante
despacho fundanentado, rêgistrado em Àta e acesslvel a todos, atribuindo-lhes validadê e
eficácia para fins de hâbilitaÇáô e classificaÇão.
23.15.À homologaÇão do resultado desta licitaÇão não ímplicará direito à
23.16.Às normas disciplinadoras da ficitaÇão serão semptê interpretadas
da disputa êntre os intêressados, desde que nâo comprometam o interesse
isononia, a finalidade e a seguranÇa da contrataÇão.
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ESTÀDO DÀ PÀF,ÀIBÀ
PREFETTURÀ MUNÍCIPÀI DE DUÀS ESTR,ÀDÀS

coMrssÃo PEBMANENTE DE LrCrrÀçÀO

ÀÀrExo r - PRxoÃo ELErRôNrco N" ooo18,/2022

TLRMO DE RETEPÊNC.IA - ESPEC]FT^ÀÇÔES

1.O.DO OBJETO
1,1.Constitui objeto desta llcitâção: ÀquisiÇão de equipamento ê materiâI pêrnânênte para
Unidâdê Básicâ de Saúde - Proposta de aquisiÇão de equipanênto/mâterial permanente no da
Proposta : 11814. 52?000./1200-08.

2.0.DÀ JOSTIFICÀTIVÀ
2.1.À. contr:ataÇão acima descrita, que sexá processada nos termos deste instrumento
convocató!io, espêcificaçÕês técnicas e j-nfornaÇôes compfernentares que o acolnpanham. qLrando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efêti.vâÇão de conpra pala suprir denanda
êspeclficâ - Àquisição de equipamento e material pernanente par:a Unidade Básica de Saúde -
Propostâ de âquisiÇão de equipanento/material perrnanente n" da Proposta: 11814.527000/1200-08
- considêrada oportuna e j"mpresclndivel, bem cotno relevantê medida dê intêrêsse púb1ico, e
ainda, pela necessidade dê desênvolvimento de ações continuadas para a promoÇão de atividades
pêltlnêntes, visândo à nàximlzaÇeo dos recursos em relaÇào aos objetivos progranados,
observadas as diretrizes e rnetâs definidas nas ferramentas de planêjanentô aprovadas.
2.2.Às caracterÍstj-cas e especificaÇôes do objeto ora licitado sãô:

cóDrco DrscBD,rnnçÃo osrDÀDE elrNftrDãoE DREço t!ur, pREço rorÀ! E!
1 Balde a Pedaf Caracteristica Eísica und 44 231,00 10.164,00 ME

EspecificaÇão: InTERTAT DE CONEECÇÃO,/CÀPACIDÀDE
Àço ÍNox/DE 30L ATÉ 49L.
Balde,/Lixeita calactêrlstica Eísica
Especlf.icaçáo : CAPÃCIDADE/I&TORIÀI DE coNEECÇÂo
DE 11 ATÉ 20 r,/ÀÇO OU FERRO PÍNTÀDO.

3 Banqueta CaraclerÍstica Eís.ica EspecificaÇão: und
}ÀTERIÀL DE CONEECÇÁO AÇO INOXIDÁVEI,. REGÜIÂGEM
DE AI.TURA POSSUÍ, ASSENTO GIRÀTóRIO.

4 Bj.cicleta Caracteristica Eísica Espêcificãçào und
EspecificaÇâo Técnica: Bicicletê com aro 26,

freios dianteiro e traseiros, com cestinha.
5 Cacleira CaracEe.rlstica Elsica EspecificaÇâo: und

MATERIAT DE CONFECÇÃO ÀqO/r.ERRO PINTADO;
BRÀÇOS/RECUI,AGEM DE AIT,/RODÍZIOS/ ÀSSENTO E

151,00

623, AA

100,00

591,00

1. 354, OO

3.?38,0Or,ÍB

6.2OO, O0 üE

591,00 r4E

302,00 ME

4 . 062, 00 ME

582, 00 2.910, 0o l,ÍE

62

ENCOSTO: POSSUI/NÀO
POSSU]/ESTOEÀDO COURVIN

6 câde.irô para coleta de sanguê CaracterÍstica und
Eisica EspeeiflcâÇão: ÀssENTo E ENCOSTO/
BRAçÀDEIRA ESTOTA.DO/REGU'ÁVE],.

Especificação: MATERIAL DE CONFECçÀO/ÀqESSóRIOS
AçO ÍNOXIDÁVET/BÀI.DE E BÀCIÀ.

EspecificaÇâo; GRÂDES IÀTERÀIS PoSSUL' suPoRTE
DE SORO/ COI,CHONETE POSSUI; I"ATERIAI, DE
CONFECÇÂO AÇO INóX/AI,WÍNIO.

9 Carro para llansporte de Matetiais (diversos) urd

ENCOSTO,/CÀPACfDADE/RECLINÀÇÃO AÇO /EERRO
P INTADO / ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KGIACIONAMENTO

NÁo PossUÍ/NÀo

619, 00 619,00 l.tE

f Carro de Curat.rvôs CaracterÍstica Fis.ica und 1.251 ,00 3. ?71, 00 ME

I Carro Maca simples Caracter:lstica Eisica und 3.333, 00 13- 332,00 l.{E

3.s42,OO ?.884, OO r'íE
Física Específicação:

TIPO/),íAIERIAT DE CONEECçÂO/CÀPÀCIDATE OU
DIIGNSÔ'S TECEADO/ÀÇO rNOX/ÀrT DE 90Clí A 110CM
X IARG DE sOCM X COMP DE 50 A 7OCM,

10 Escada com 2 clegraus CaracterisEica Ftsica und
Especificaçâor I,ÍATERÍAÍ, DE coNFEcçÂo AÇo
f,NOX]DÁVE],.

11 Geladêirâ/R€frigerador Caracterlstrca Flsica uÍ1d
EspecificaÇâo: CAPÀCIDADE DE 260 A 299 L.

12 Mesa Auxiliar Caracteristica Eísica und
Especificação: DI}ÍENSÕES MIN./}AT. CONI',ECçÂO
RE TANGUIÀR,/ AÇO INOXIDÁVEI,

Caracterlstrca

13 Poftrônâ Hospitalar carâcterlsticâ Física un.l
Especificação: tqT. DE coNFEcçÂo/AssENTo E

369,0010 3.690, 00 ME

1.641,00 3 -242,0O t E

MANUÀJ,.
14 Supolte de Soro

Especj"ficaÇâo: TIPO
Câracterística Eísi.ca und

PEDESTÀI,. }NTERIAI DE
538, 00 1.,ÍE



CONFECCÀO ÀCO INOXTDÁ\,IEI,.

TOtÀr,

oosêrvancla as

adimpl emen
nfôrmidâde

no prâzo de trin

obrigação
poderá ser

63.083,00
PE Participação Exctusiva ME/EpP: Àrt. 48, I, da I'e! L23/O6

2.3.para o itêm coÍr a indicaÇão "ME" a participaÇâo é excl-usiva a Micr:oempresas e Empresas de
Pêqueno Porte, nos termôs dâ 1êgislação vigente.

3.0.DÀS OBRICÀÇôES DO CONIRA!À§IE
3.1,Efetuar o pagamento relatlvo ao objeto contratado efetivamêntê rêâfizado, de acordo con as
c1áusulas do respêctivo contrato ou outros insti:urdêntos hábêis.
3 .2 . Propôrciônâr ào Contratado todos os meios necessários pârâ a fiel execuÇão do objeto da
presente contrataÇão, nos teflnos do corxespondenle instrumento de ajuste.
3.3.Notificar o contrâtadô sobre qualquer irregufaridadê encôntradâ quântô à qualidade dos
produlos ou selviÇos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exine o
Contxatado dê suas responsabilidades pactuadas e preceitos legai-s.
3.4.out:ras obrigaÇões estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo IIf.

4.0.DÀS OBRTCAçôES DO CONTRATADO
4.l.Responsabilizar-se por todos ôs ôous e obrigaçõês concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária e trabâIhista, ben como por todas as despesas e cornprornissos assumidos, a qualquer
t1tl1lo, perante seus fornêcedorês ou terceiros em râzão da execuÇão do objeto contratado.
4.2.Substltuir. arcando com as despesas decorrêntês, os materials ou serviços que apresentaretn
defeitos, alteraçôes, impêrfeiÇóês ou quaisquer irregularidades discrepantês às exigêncj.às do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que conslatados somente após o recebimento ou pagamênto.
4.3-Não lransferir a outrern, no l]odo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediantê
prévla e expressa autorizaÇão do Contratante.
4.4.Manter, durantê a vÍgência dc contrato ou ôutros instrumentos hábeis, em conu)at'ibilidade
co(r as obriqaçôes assumidas, todâs as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no
respectivo procêsso licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os docúÍtentog
necessários, sempre que sol icitado.
4.5.Emltir Notâ fiscal corrêspondente à sede ou fi1iaI da êmpresa que efetivaraente paiticipou
do certame e consêquenteaente apresentou a documentaÇão exigida na fase de habilitâçào.
4.6.Executar todas as obraigaÇões assumidas sempre coln observância a melhor técnlca vigente,
ênquadrando-se, rigorosamente. dentro dos pteceitos legais, nornâs e êspecificaçôes técnicas
corrêsPondentes -

4.7.Outras obrigaÇões estabelecidas e re1êcionadas oa Minuta do Contrato - Ànêxo III.

s.O,DO PRÀZO E DÀ VIGÊNCIÀ
5.1.O prazo náxlno de entrega do objeto da contratâÇão, que admite prorrogaÇão nas condiÇões e
hipóteses previstas no Art. 57, § 1o, da Lei 8,666,/93, está abaixo indi.cado e será considerado
da êníssáo do Pedido de Compra:

Entrêqa: 20 (vinte) dias.
5.2.À vigência do rêspêctivo contrato será determinada: 4 (quatro) mêses, considerado da data
de suâ assinatura.

6. O.DO RTAi'USTÀ}íENTO
6.1.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
6.2.Dentro do prazô de vigência do contrat-o e mediante ÊolicitâÇãô do Contratadô, os prêÇôs
poderão sofrêr reajuste após o interregno de um ano, na mêsna pr:oporção da variação verificada
no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentacão da respectiva proposta,
excllrsivâmente para as obligaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrênciâ da anualidade,
6.3.Nos reajustes subsequentes ao prineiro, o interrêgno mÍl}imo de un ano será contado a
partir dos efeitos financêiros do úItino reajuste.
6.4.No caso de atraso ou não di\,'ulgaÇão do lndice de reajustâmento, o Contratantê pagará ao
Contratado â iinportância calculada pela ú1tima variaÇâo conheclda, Iiquj-dando a diferença
correspondente tão logo seja divulqado o lndice definitivo. Eica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cáIcu1o refêrênte ao xeajustamento de preÇos do valor remanesceÊte,
sernpre que este ocorrer.
6.5 - Nas afer.iÇões finâis, o Índice utifizado para reajuste será, obrigatoriânente, o
definitivo.
6.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha â ser extinto ou
possa nais sêr utilizado, será adotado, en sutrstituiçáo, o que vier a
legislaÇão então ern vigor.
6.7,Na ausência dê prêvisão legal quanto ao indice substituto,
oficial, parâ reajustâmento do preÇo do valor relnanescentê, pol
6.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilâmento.

de quafquer forma não
ser determinado pe

as partês êlegerão novo i
meio de terno aditiwo.

7.O.DO PÀGÀMENTO
f .1.ô pagamento sêrá rêâlizado mediante processo rêgu1ar ê êm
procedimentos adotados pelo ORC, da sêguinte maneirai Para ocorrer
contados do pêr1odo de ad nplenento.
7,2.O desembolso náximo do perÍodo, náo será superior ao valor
âcordo com o cronogramâ aprovado, quando for o caso, e
dlsponibilidade de recursos financeiros.

do de
a

?.3.Nenhutn valor será pago ao Contratado enquanto pendente de fiqui quer
financeira que the for impostâ, em virtude de penalidade ou inadihplê a'qual



compensada com o pagamento pendentê,
natureza -

sem que isso gere dlreito a acréscimo de qualquer

Rêfêrênciâ o nodelo de proposta correspondentê, podêndo
- Ànexo 01.

8.0.DÀ COMPROVàçÃO DE EXECUçÃO E RECEBTMENTO DO OBJETO
8.1.Éxecutada a plesênte contrataÇão e observadas âs condiçÕes de adimplenento das obrigaÇôes
pâctuadas, os plocedimentos ê prazos para receber o seu objete pelo ORC ôbedecerão, conforme o
caso, às disposiÇÕes dos Àrts, 73 a 76, da Lei 8.666/93.

g,O.DOS PROCEDIMENIOS DE FISCAI.XZAçÃO E GEREIICIÀMEI.ITO
9.1.Serão designados pêlo Contratante replesentantes com atribuições de Gestor e Fiscal do
contrato, nos têrmos dâ norma vigente, especlalmentê para acompanhar ê fiscalizar a sua
execução, xespectivamênte, permitida a contrataÇão de terceiros para assistênciâ e subsÍdio de
pertinêntês a essas atribuições.

10.O.DÀ"s SÀIrçôES ÀDMrNr S ÍRAIIVAS
10.1.Quem, convocado dêntrô do prazo de valj.dade da sua proposta, nâo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresenta! doclünêntação falsa exigida para o certame, ensejãr: o
rêtardamento da execuÇão de seu objeto, nãô mântiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÇáo
do contrato, côrnportar-sê de modo inidôneo, declarar infoEaaÇões falsas ou cometer fraude
fiscal, garantído o direito à ampla dêfesa, ficará impedido de licitar e contratar côn a
União, EstaCos, Distrito Fedelal ôu Municlpios e, será descredenciado do Sistena de
Cadástrâ![ento Unificâdo dê Fornecedores SICÀE do Governo Eederal e de sistemas semelhantes
mantidos por Estados, Distrito federal ou MunicÍpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas neste Editâ1 e das denais cominaÇóes Legais.
10.2.À rêcusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais,
sujeltará o Contratadô, garantida â prévia defesa, às seguintes penalidades prêvistas nos
Arts. 86 ê 87, da Lei 8.666/93: a - advertênciâ; b - multa dê nora de 0,52 (zero vírqula cinco
por cento) aplicada sobre o vâIor do contrato por dia de atraso na entreqa, no inlci,ô ou na
execuÇão do objeto ora contratado; c - multa dê 10? (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecuÇáo total ou palciâ1 do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
cablveis fundamentadas na l,ei 8.666193 e na Lei 70-520/02.
10,3.se o valor da multa ou indenização devida não for lecolhido no prazo dê 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratâdo, será automaticamente dêscontado da prineira parcela do
pagamento a que o Contrâtado vier a fazer jus, acrescido de juros noratórios de 1g (um por
cênto) ao mês, ou, quando for ô caso, cobrado judlcialmente.
10.4.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidâdes prêvistas, rea-Iizar-se-á conunicaÇão
escrita ao contratado, ê publicado na inprensa oficial, excluldas as penalidades de
advertência e multâ de mora quando for o caso, constando ô fundamênto 1êgâ1 da punição,
infornando ãinda que o fâto será rêgistrado e publicado no cadàstro correspondentê.

11, O.DÀ COMPENSÀÇÂO FINÀNCETBÀ
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamenio ôos teriBos deste instruÍ,.enio, ê desde que o
Contratado nào tenha concôrlido dê algumâ forma para o atraso, será admitidâ a compensaÇão
financeira, devida desde a data limite fixada parâ o pagamento até a data correspondente ao
efetivo paganento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no paqanento
seráo calculados con utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x 1, ondei EM = êncarçÍos
moratórios; N = núriero de dias entre a data prevlsta pala o pâgâmento ê a do efetivo
pagamento; vP = valôr dá parcêIâ a sêr paga; e I = indice de compensaÇão flnancêirâ, êssim
apurado: Í = (TX + 100) + 365, sêndo TX = percentual do fPCÀ-IBGE acumulado nos últimôs dozê
meses ou, na suã falta, um novo lndicê âdotado pelo Governo FederaL que o substitua, Na
hlpótese do referido índice estabelecido para a compensaÇão fiaanceira venha a sêr êxtinto ou
dê gualquer forma não possa rnais ser utilizado, será adotado, em substituiÇáo, o que wier a
ser determinado pêIa legislaÇão entáo em vigor.

12.O.DO MODELO DE
12.1.É parte
o li citânte

ERIVELTO
Pregoeiro

destê Terrno de
como referência

te

DÀ



ESTÀDO DÀ FÀRÀIBÀ
PREEEITT]RÀ MTJNICIPÀI DE DUÀS ESTRÀDÀS

COMISSÃO PERMAI{ENTE DE LICITÀçÀO

À}IEXO 01 ÀO TERMO DE REEERiNCIÀ - PROPOSTÀ

PRBGÃO ELETRÔNICO N" OOOlB/2022

PROPOSTÀ

REE.ERENTE: PSSGÂO ELETRôNÍCO N" OOO18/2022
PREEEITUBÀ MUNICIPAL DE DUÀS ES1RÀDÀS . PB.

OBJEIo: Àquisição de equipamento e materiaf permênêntê parâ Unidade Básica dê saúde - Proposta
de aquisiÇão dê êqulpamento/material pemanente n' da Proposta: 11814.527000/1200-08-

PROPONENTE:
CNPJ i

Prezados senhores,

Nos termos dà licitâqão e$ eplgrafe, apresentanos prôposta conforme abaixo:

cóDrco DrscRru'§ÀÇÀo i{ÀRcÀ,/uoDEro rrNrDÀDE
1 Balde a Eedal Característsica Els1ca EspeciflcaÇão: I\ATERIAI DE und

CoNEECÇÀO/CÀPÀCÍDpDE ÀÇO INOX/DE 30L ÀTÉ 491.
2 Balde/Lixeira caraêLerlsticâ Elsica

CÀPÀCfDADE/IATER]AI, DE CONEECÇÀO DE 11 ÀTÉ 20
PÍNTÀNO.

3 Banqueta ca.racteiística fÍsica Especificação: MATERfAI, DE

CONEECqÂO ÀÇO INOXIDÁT'EI; REGUI.AGEU DE A],TURA POSSUI; ,I§SENTO
GIRÀTóRIO.

4 Biciclêta carâcterlstica Eisicâ Espêcificação EspecificaÇão
Técnica: Bicacfeta com aro 26, Íreios dianteiro e traseiros/ com
cêstinha.

5 Cadeira caracterÍstica Eisica Especificàção: I'ATERIÀI DE
CONEECÇÁO ÀÇO/EERRO FINTADO; BRAÇOS/REGUÍ,ÀGEI,I DE ÀTTIRODÍZÍOS/
ÀSSENTO E EI.ICOSTO: I.'ÂO POSSUI/NÃO POSSUI,/MO PÔSSUI/ESTOEADO
COURVIN

und

und

und

6 cadeira para colela de sangue caracte!lstica Êlsicâ

7 carro de curatívos Característica Eisica Especifrcação:
MATERIÀI DE CoNEECÇÂO/ÀCESSóRrOS aÇO TNOXIDÁVEI/BAnDE 6 BÀcrÀ.

I Carro Maca Simples Característica Eisica EspecificâÇão: GRADES
I.ÀTERÀIS POSSU], SUPORTE DE SORO/ COLCIIONETE POSSUI, MATERIAI DE

CoNEECCÃO AçO rNóX /AIUMINIO.
9 Carro para Transporte de Materiais (dívelsos) câracterística

E,lsica Especificaqão: TIPO/}G,TERÍÀI, DE CONFECçÃO/CAPÀCIDADE OU

DIMENSÔES EECiíADO/AÇO INOX/Â],T DE gOCM À ].IOCM X I,ARG DE 5OCM X

11

14 Suporte de Solo característicâ Elsicâ Especificação: TIPo

12 Mêsa Auxiliar caracterlstica Eisicâ Especificaçáo: DIMENSÔES
MIN.,/1,ÍAT. CONEECçÃO RETÀNGUr,ÀP.,/ ÀÇO rliOXIDÁYEl

13 Polt.rona Eospitalar caracterÍstica Eísica Especificaçâo: l,ÍAÍ.
DE CONEECÇÀO/ASSENTO E ENCOSTO/CÃPÃCIDÀDE,/RECIINÀÇÂO ÀÇO /EERRO
Pf NTÀDO/ESTOT'ÀDO COURVIN/A1É 120 KGIÃCIONÀMENTO TIANUAI.

und

und

und

und

und

N

t0

PEDEST'\T; },ÃTERIA]- DE CON!'ECçÂO ÀÇO I OXIDÁYEL.

VAIOR GLOBAI DÀ PROPOSTA - R§

PRÀZO DE ENTREGÀ:
CONDIÇÔES DE PÀGÀ.I"íENTO:
VAIIDÀDE DESTÀ PROPOSTÀI

Dados bancários do proponênte para fins de pagamênto:
Banco:
Conta:

EspecificaÇão: ÀSSENTO E ENCOSTO/ BRAÇÀNEIRÀ ESIO.ÀDO/REGUIÁYEL.

COMP DE 50 A '7OCM.

Escâda con 2 degraus ca.râclerlsc.ica rÍsica EspecificaÇão:
TTR.TERIAI, DE CONEECÇÂO AçO INOXIDÁVET.
6eladeira/Refrige!ador caracterÍstica Eísica Espec-Íficação:
CÀPÀCIDÀ.DE DE 260 A 299 L.

EspêciÍicacâo:
L/AÇO OU FERRO

QOÀIIIIDÀDE
4A

2

5

6

L

3

4

2

10

2

1

3

6

Âl
l\ /tI I ll
MII
\[k\
I.\Ir

und



Locâ I e Data -

NOME/CPE/ASSÍNÀTURÀ
Representante lêga1 do pxÔpÔnênte '

oBSERVAÇÀO: a pioposta deverá ser elaborada em paPê1 timbrado do proponente '

Nç



ESTÀDO DÀ PÀFÀÍBÀ
PRETEIÍURÀ MONICÍPÀI DE DUAS ESÍRÀDÀS

COMISSÀO PERMÀNEI{TE DE LÍCÍTÀçÃO

ÀNEXO 1I . PREGÃO E].EERôIICO NA OOO18/2022

MODEI,O DÊ DECI,ÀRAÇÀO - não possuir no quadro societário servidor. do ORC

REFERENTE: PRECÂO EI.ETRôNI CO N" OOOLA/zO22
PREFEITURÀ MiTNÍCIPÂI DE DÚÀS ESTRADÀS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLÀRÂÇÂO de que nào possui no quadro sôÇietário, se:rvidôr púbIico
rêâlizador do certame ou de qualquer entidade a e1e vinculada-

o proponente acima qualificado declãra não possuir en seu quadro socÍetário
qualquer servidor efetivo ou conissionado ou empregado desta Prefeitura
Estradas. como também em nenhum outro órgáo ou entidade a ela vinculada,
técnicas, qerênciais, comerciais, administrativas ou socletárias.

locâ1 e Data.

NOME/CPE/ÀSSINÀTURÀ
Representante Legal do proponênte.

oBSERvÀÇÃo: a declaração deverá sêr elaborada em papef timbrado do proponente.

da ativa do órgáo

e de fulci oná rios,
Municipal de Duas
exercendo funÇõês

N
,N



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITÜR,A 14UNICIPÀÍ. DE DUÀS ESTRADÀS

COT,íf ssÀo PERMÀNENTE DE LTcITÀçÀo

ÀNEXO III - PREGÃO ELETRôN]CO N" OOO18,/2022

MINUTÀ DÔ CONTRÀTO

PBseÃO EÍ,EIRôNICO No OOO18/2022
PROCESSO ÀDI,íÍNISTRATTVO N" 220818pE00018

CONTRÀTO N" :

TERUO DE CON1ÀÀTO QUE ENTRB SÍ CEIEBRÀM À PRBEEÍTURÀ MUNICIPÀL DE
DUÀS ESTRÀDÀS E ........., PÀRÀ FORNECIMENTO CONFORME DTSCRIMÍNÀ'O
NESTE INSTRUMENTO NÃ I'OR}.ÍÀ ÀBÀIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Pr.êfeitura Municipal de Duas Estradas - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - pB. CNPJ n. 08.?8f.012l0001-10. nêste ato
representada pela Prefeita Joyce Renally Eelix Nunes, Brasilêi!a, Soltêira, Funcionaria
Publica, residêntê ê domiciliada na fazendà São Erâncisco, SN - Zona Rural - Duâs Estradas -
PB, CPF no 090.407.504-40, Carteira de ldentidade nô 3.570.5?2 SSP. doravante sinplêsmente
CONTRATANTE, e do outro lado ,,, CNPJ nô

./...-cPL

residênte e domicillâdo nã
Carteira de Idêntidadê

doravanle simplesnente CONTRÀTADO, decidiram as partes contratantes assinar o
contrato, o qual se regeiá pêlas c1áusulas e condições seguintes:

., neste ato representadô por ....
- ..., CPE

cúuswÀ pRruErRA - Dos E rn{DÀ}rEsros :

Este contrato decorle da licitaÇão môda1Ídade Pregão Eletrônico no 00018/2022, processadã nos
termos dâ Lei Eederal n' 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei federal nô
8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei Comptenentar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006, Decreto
federal no 10024, de 20 dê SêtêÍLbro de 2019; e leqislaÇão pertinente, consideradas as
alteraÇôes posteriores das referidas norÍias.

cüiUsT,IÂ SEGTJ}IDÀ - Do oBJETo:
O presentê contrato tem por objeto: Àquisição de equipamentô e material permanente para
Unidâde Básica de saúdê - Proposta de aquisiÇáo de êquipa.dento/tnaterial peünanênte n' da
Proposta: L 1814 .527000,/1200-08 .

o forneclmênto dêvetá ser executado rigorosamente de âcordo com as condlÇôes expressas nestê
i.nstrumento, propostâ apresentada, especificaÇôes técnicas corrêspondentes, processo dê
licitaÇão modalidadê Pregâo Eletrônico nô 00018,/2022 ê instruções do Contratante, documentos
esses quê ficaln fazendo pêrtes integrantes do prêsente contrato, independente de transcriÇão,
e será rêalizado na forma intêgral-

cIÁUsgIÀ IERCEIR,A - Do vÀI,oR E PREços:
O valor toeal deste côntrato, a base do prêÇo proposto, é de R$ --- (..,).

crÁIrst[À errÀRTÀ - Do REÀfi]sEÀuEÀrr.o E], sÉNÍÍDo EsrRÍTo:
Os prêços contlatados são fixos e iareajustáveis Do prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mêdiantê solicitaÇãô do Contratado, os pleÇos
poderâo sofrer reâjuste após o intêrregno de um ano, na nesma proporÇào dã variaÇão verificada
no lPCÀ-IBGE âcumulado. tomando-sê por base o nês dê apresentaÇâo da respectiva propostê,
exclusivanentê pãra as obrigaÇóes iniciadas e conÇluidas após a ocorrência da anualidade,
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intêrregno mínimo dê urn ano será contâdo a partii
dos efeitos financeitos do úttimo reajustê.
No caso de âtlaso ou não divulgação do indicê de reajustamento, o Contratante pagatá ao
Contratado à importância calculada pela últina variação conhecida, 1j-quidando a diferênÇa
correspondentê tão logo seja divulgado o lndicê definitivo. Pica o Contratado obr:igado â
âprêsentar memórla dê cálculo referente ao reajustanento de preços do valor remanescenle,
sernpre que estê ocorrer.
Nas aferiÇÕes finais, o Índice utilj-zado para reajuste será,
Caso o indice estabetecido parâ reâjustamento venha a ser
possà mais se! utilizado, será adotado, en substituição, o
Iêgis]aÇâo êntáo em wigor.
Na ausência de previsão 1ega.l quanto ao índice substituto. as partes
oficÍa1, parâ rêajustamento do preÇo do valor rênanescente, por neio de
O xeajuste poderá ser realizado por apostilã$entô.

elegêrão noy

presente

obrigatoriamente, o dêfinitivo.
extinto ou de qualquer forma náo
que vier â ser determinad

termo aditi

. r:'



cr,Áusur.a eúrNTÀ - ol ooreçÂo:
Às despesas correrão po! conta da seguinte dotaÇão, constante dô oxçamento vigenl:e:
Recursos próprios do MuniÇ1pio de Duas Estradap:
Recurso de Emendâ Par.lâmêntar do objeto:
ÀQUISÍçÃO DE EQUIPÀMENTo B MÀTERIÀ], PERMÀNENTE PÀRÀ UNIDÀDE BÁSICÀ DE SÀÚDE
20260010 - Rg 260.000,00 - JosÉ MÀRÀNHÃo

crÁusur.a sExrÀ - Do PÀcÀr'íENTo:
o pagamento será efetuado mediante procêsso legulâr e eIB observância às normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte nanelra: Para ocorrer no prazo de trinta dias/ contados
do pê!íodo de adimplemento,

crÁusur.À sÉrrua - Do paÀzo e Da vteÊNcÍl:
o prazo máximo de entlegâ do objeto ora contratado, que admite prorrogaÇão nas condiÇões ê
hipóteses previstas no Àr:t. 57, § 1o, da Lei 8-666/93, está abaixo ildicâdo e será consldêrado
da enissáo do Pedido dê Compra:
â - Entrega: 20 (vinte) dlas.
À vigência do presente côntnatô sê!á determinada: 4 (quatro) neses, considerada da data de sua
assinatura.

cúusur,a oÍTÀvA - oas c,anrclçôes Do colírRÀfÀNtE:
a - Efetuar o pagamênto relativo ao fornecimento efetlvamênte aêalizado, de acordo com as
respectivas c1áusulas do presente contrato;
b - Proporcj"onar aô contratado todos os meios necêssários para o fiel fornêcinento contratado,'
c - Notificar o Côntlatado sobre quâlquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de
produto fornêcido, exercendo a mais ampla e compfeta fiscalizaÇão, o que nào exime o
cootratadc de suas responsabj.lidaces contratuais e legêis;
d - Designar representantes con atribuiÇões de Gestor ê Fiscal dêste contrato, nos texnos da
normâ vigente, especialnente para acornpanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectivamente,
permitida a contrataÇão dê Lerceiros para assistência e subsidio de informaÇões peitinêntês a
êssas atribuiçôes.

ctÁusur.a NoNÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do coNTRÀTÀDo:
a - Executar devidânênte o fornecimento descrito na C1áusula correspondente dc plesente
contrato, dentro dos nelhorês pârânetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividadê
relacionadâ ao objeto contratual, com observencia aos prazos estipulados;
b - Rêsponsâbili zar-sê por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à lêgislaÇão fiscal, civil,
Lributáxia e trabalhista. bem como por todas as despesas e comprornissos assumidos, a qualquer
tÍtulo, perante seus fornêcêdorês ou terceiros em razâo da execuÇão do objeto contratadoi
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pê1o contratante, quando da exêcuÇão do
contrato, que o reprêsêntê integrâlmente em todos os seus atos;
d - Permitir e faÇilitar a fiscaLizaÇâo do Contratante devendo prestar os i.nformês e
êscf arecimentos solicitados ;
e - se!á responsávêl pelos danos causadôs dirêtaríênte ao Contrâtante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excfuindo ou reduzindo essa
respons abi 1i dadê à fiscalizâÇáo ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cedex, transfêrir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumênto,
sem o conhecimento e a devida âut-orizaÇãô expressa do Contratãnte;
g - Manter, durante a vigência do contrato. em compatibilidade com as obrigâÇôes assu.'nidas,
todas as condiÇões de habili.taÇão e qualiflcação êxigidas no respectivo processo liciLaLório,
aprêsêntando êo Contratante os docunentos necessári.os, senpre que solicitâdô.

crÁusura DÉcruÀ - DÀ ArrERÀçÃo E REsctsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devidâ justificàtiva, unilateràlmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes. 4os casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, dê pleno
direito, confolmê o disposlo nos Àrts. '11 .'18 e ?9, todos da Lei 8.666/93.
o Contratado fica ôbrigado a aceitar, nas mesBas condiÇôes contratuais, os acÍésciÍnos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respêctivo limite fixado no Àrt. 65, § 1' da,,êi
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabê1ecidô, salvo as
supressôes resultantes de acordo cêlebrado entre os contralantês.

CTÁUSTT,A DÉCTMÀ PRII.CIRÀ - DO RECEBIUENTO:
Executado o presente contralo e obsexvadas as condiÇôes de adimplemeoto das
pactuadàs, os p:rocedimentos e prâzos pâra !ecêbêr o seu objeto pelo Contratante
conforme o caso, às disposiÇôes dos Àrts. '73 a 16, dâ Lei 8.666,/93.

cLÁUsuLÀ DúcrT..ÍÀ saêUNDÀ - DÀs PENÀI"IDÀDES:

obrigações
obedecerão,

À recusa injusta em dêixar de cumprir as obriqaÇõês àssuhidâs ê precêitos legais, suj
Contratâdo, gàrantidà a prévia defesa, às seguintes pênalidades prêvistâs nos Àrts.
dê Lêi 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de O,5z (zeto vlr:quIa cinco po
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na
objeto ora contratado; c - multa de 10* (dêz por cento) sobre o valor contrata
inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das\ pe
cablvêis fundârnêntãdas na l,ei 8.666/93 e na Lei LA.520/a2.
Sê o valor dâ multâ ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 após â
comunicaçáo aô Contratado, será automaticamente descontado da primeiraa parcela do ento â



quê o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros noratólios de 1? (uír por cento) ao mês,
ou, quando fo! o caso, cobrádo judicialmente.

cuiusur.A DÉcrMÀ TERCETRÀ - DÀ coMpENsÀçâo ErNÀNcErRA:
Nos casos de eventuais atrasôs dê pagamento nôs tellrlos deste instrumento, e desde que o

Contrátâdo náo tenha ccncorrido de alguma forna para o atrâsô, será admiLida a conpeosaçâo
financeira, devlda desde a data limite fixadâ parâ o paganento até a data correspondênte ao
efetivo paganentô dâ pârcêl-a. os encargos moratórios devidos em razão do atraso no paganento
sêlão calculados corn utilizaÇáô da sêguintê fórmulai EM = N, vP r I, onde: EM = encargos
noratórios; N = núrnero de diàs enlre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagàmento; VP = valor da parceLa a ser paga; ê I = lndice de compensaÇão financeira, assim
apurador I = (Tx + 100) ;365, sendo TX = percentual do IPCÀ-IBGE âcumulado nos últimos doze
meses ou, na sua falta, um novo lndice âdotado pelo Governo Eedexal que o substitua, Na
hipótese do referido lndice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou
de quâlquer forna não possa mais sêr utilizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o que vier a
ser determinàdo pela Iêgis1aÇão êntão êm viqor.

crÁu$rr.À DÉcrMÀ euÀRTÀ - Do EoRo:
Para dirimlr as questôes decorrentes deste contrato, âs partes elegem o Eoro da Cor0arca de
Guarabira -

E, por estaren de pleno acordo,
assinado pefas partes e por duas

IES?EMUNHÀS

foi lavrado o presente contrato en 02(duas) vi.as, o qual vai
testemunhas.

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

PEI,O CONTRÀTANTE

PELO CONTRÀTÀDO



DúRro oFIctAL Do MUNICípIo DE DUAs ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal ne 42/2OOO, de 21 de dezembro de 2000.
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30/08/2022

PREFEIÍURA ÍÚUNICIPAL OE DUAS ESTRADAS

Avlso DE LrcrrAçÃo
PREGÂo ELETRôNrco No oooí8/2022

Toma público que fará Íealiza. através do Pregoei.o Ofcial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comêrcio, 23 - Centro - Duas Estradas - P8,
por meio do síe https:rbnc.org.br,/sistemr, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo rnenoÍ preço, restrita à participaÉo de
MicroempÍesas, Empresas de Pequeno Porie e EquipaEdos, para: Aquisiçáo de equipamento e material permanente paÍa Unidade Básica de
Saúde - Proposta de aquisiçáo dê equipamênlo/material peímenênte n" da Proposta: I I 814.527000/120M8. Abêúura da sessão pública:
09:30 horas do dia 13 d€ SetembÍo de 2022. lnicio da fase de lances: para ocorrêr nessa mesma s€ssào públicâ. Referência: hoÍário de
Brasília - DF. Recursos: pÍevistos no orçamento vigenie. FuodaÍnento legal: Lei FedeÍ8| no 10.52U02 e subsidiariamente a Lei Fêdêral no

8.666/93; Lei Complementar n" 123/06; Decreto Federal no í 0024/'19; e legislaçáo peítinente, consideradas as alteraçôes posleÍiores das
Íeferidas noímas. lnfoÍmaçóes: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endêreço supracitado. Teleíooe: (083) OUV|DORIA NO SITE- E-
mail: pÍeÍeituradeduasGtÍadas.p@gmail.com. Edital: htF/duasêsiradas.pb.gov.br/; www.tcê-pb.gov.bl, https://bnc.oÍg.brlsistema/.

Duas Estíadas - PB, 29 da Agosto de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro OÍicial

PUBLICAR:
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Ementa Diário Oficial Aviso de Pregão Eletrônico n" 00018/2022

DIÁRIO OFICIÁL DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal ne 42/20OO, dê 21de dezêmbro de 2000.

CIRCUtçÃO - ETETRÔNlCÂ - ENDEREçO: hnps://duasestradas.pb-gov.bílcâteSorv/impíênsâ /diatio-olíciell

- crRcuLçÂo -

30t08/2022

PREFEIIURA IIU]{ICIPAL DE DUAS ESÍRADAS

^vrso 
DÊ LtcrÍ ÇÃo

PREGÂo ELErRôMco }f ooo18/2o22
Toma púUico qu€ ÍaÍá r.alizar atra\,Ér do Pí€gdiío Ofciai e Equp. dê Apdo, sêdadá ná Rue (b CoíEêrEio. 23 - CêÍÍro - Oua E§rdas - PB,
poÍ ÍÉjo do ttê hüp6:rtíÊ.oíg k/§!rcmâ/, licii.çáo moddiddG PÍegáô EErrôoico, do lipo menoí pÍeço, r€áÍÍa à p€íicipâÉo de
MicÍoempíesas, Empíesas de Pequêno Ponê e Equpsradc. parâ: aqú§ção dê eSripemêoto ê mstêíid pêÍmanede p6íe UÍÍdade Básica d€
Sâúdê - Prcposta ds aqlisição de êquipsín€Íno/mâtêÉel pêÍmaíÉnta n'de Píoposta: 11814.5270o0/120G-o8. Âbonurâ da sessáo publice:

09;30 ho€6 (b diâ 13 de #eínbÍo dê 2022. lnício da fa§€ dê lãrcrs: p€râ ocoÍêÍ m335 mGáme §e§aáo pública. RêíêíÉncia: horáíio da
BrâsÍlia - OF, RacuÍsos: previstG no orçsmento vigenle FurÉamcnto lcoal: Lei Fedêíâi n. 10.52O02 ê sub6diaÍiamêítê e Lei Federal n'
8.666/S3i Lêi Complêmêntáí n" '123l06i DEêto Feded n' 1002419; e legislação perlineílo, cqlsk eEdás e dtrraçôês poíerioíe3 das
íeíêíirâs ooímâs. líÍomsções: clas 08100 as 12:00 horas dos diss údi no endêr€ço Buprácitado. TêlefoíÉ: (083) OWIDORIA NO SlÍE. E-
Ínail: prêíeíurátuuas€5lradõ-pb@gmail.coftr. Editd: hüp/duascíràda3.pb.gov.br/; uâry,-ic..pb.g6v.bi https://bnc-oÍ!.tr/siíêmd.

Dues EstÍadâs - P8, 29 de Agosto de 2022
ERIVELTO OA SILVA FERMNDES - PÍegoêio Ofcial

PUBLICÂRl
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N! 007,2022. RÉALI7ÁDA PELq PRI,FIITI'RA MUMCIPAL DE CÂIçÀRÂ, COM O INÍUIÍO DE

REíJI§ tRÂR PR}.çOS PA RA F,\tN TLIAI ÂQUISIÇÀO I'f N1OTÊAOOKS L IMfRI5SORÂS PAXâ
ÀTENDERÂ§ NFÍ'É§SIDADÊ-S DAS Dl\,'EnsÀ§ sÉcRÉT RlÁS DÔ MUNlClllO: RAI IFICO o

coÍ.c+oídob pro.di!'cíüo m favor ilr: INFORIECH TECNOLOCIÀ E ÁSSISIENCTA§-CMCÂ
LÍI)A, pS 3r L930,00-

llgú d. DÊnao - PB. 26 dc Agoslo de 2022
JGE PEDRO DA SILVA

fr.Í.ito

PREF§ITIIR,T UL\TO?,l' DE IÁGO,I I'f, DEMRO

[xTa,tTo DÊ coxrl.fto
oBJETO ÂDESÀO À ArA DE R"ECLS rRO DE PR-IçOS À-. Rm00? :02:. DO PRICÀO PR.ESEN-
flAL N' OO7]2O:2, RFâII7}DrT PFI,À PRETFIÍURA MLÍNICIPÀI. DÉ C':\IçÂR/\ COM O INIUIlO
DÊ Rf-GISTRÂR PRÊçOS PÀILA L1'ENÍUÀL AOUTSI('ÃO DE NOTÉ:B«)KS E rMr'!Ê9SOIi §
P]\R{ ÀIT"NDER AS NITÍJ§SIDÀDES DA§ DIVÊR§AS §ECÍ'ÊTAAIA§ DO MIJNICIPrc, Fl)]\i.
DAMÊNÍO l-EGtL: &L:àô s R.B;úo d( I'r§er n'ÀD0O0OZ/]0:2 - Ala .lc Rê8rslro dc Ptç6 n'
RmoT/2022. ah!Íente ô proc€sso tiórâlúíia modalidrde lregàô PrEsêoci.l Í'00?/20?2 rêalizdo
pelÂ PREFETTURÁ MUNICIPAT DE CAIçARA. DOTAçAO: Re.lrsos pÍópÍios dô Mudcipio dê
I-§go, de D.rÍÍo: 0?.010 GAaINTtrTE DO pRIFEIT0 M ll2 1002 :002 OpêíâtioÍ do §eÍÍiço d.
t!T,r6 o0eiâl 1390.30 99 \'t rÊriil de ( Gúm ol.02o SECRET^RI^ Dr: ADMINISÍRçÀO íx 122

00ll 20Or QncMqliação do\ sm Âdí Gíru 0:.0t0 §E( Rt_lÂlllÁ Dt: !IN^Nç+S 0-l l?l
l0O{ 200ó MúurdÀ Au! dr S«r.aín{ de FrM's' 0: O{} SICREIARI^ DE EDUCÂçAO 12 16l

0{.()! l0o5 Aqúsiç3o de l'êic!lo- Eqúpr ento c IrGt. Períua{nr. p Edü.áçlo 121610103?012 M8íür
dâ, iv ô Énsie É'un&mclllrl 12 161 0.103 2067 Màrü$nfào do !1JND!:B l0',. 12 365 0,l0l 2186
M n:NçÀO DÁS ÂIIvIDADES rx) lrNSIl\O INFÂJütL +490.5: 09 Lq'llp$r.rr6. Márs'61
tltrmtc 0l0óO SÉC DF. INIR ISTRUTL R . Sl',1§1(Í} URB E RURAI, 15 .15! l0O5 lol4
.\qüeçãodêvdsd§, E4ú!. v P(rl@ ol 122 0o2l 2ol9 Mãut&s^nridâd.s d.ObÍB. UôáÍis
.lrso.52 99 [{I.pd.fiG ê V.têriúl P.tÚ!e e 02.l0O FITNDO MLTNICIP LS^lrDl DE I.LCO^
OE DI;NTRO lo 102 O2lO l0l I 

^qui.içit 
d§ ltisülo§. Êq$p e Mar Puín p Sátdc | 0 30, 0083 2032
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mrnto !,e.nk I:uídihdto L-*âl: L.r [ed.Íàl§" l0.i:o 0: e lubadi.íiMú s l-.r ]:dGIn" I /ú6 9l
I .t ( ompl.r6E r" Ila ró. Dc$l1o Fralsi ,' l{x,l.r l.r t lÍB,slâ{âo P(IliMr.. É$Jtdsadâ\ nr
.ltcÍâçi,e- FBrríore\ dà\ Írlin&r nonns5 lnliffríçõt': üi! 0E 0O $! ll 0O hú.r! do\ dl3\ úll:r'. no
.&i rÍ),{$cc,tâJo ]?lÊIoft 108:ll I)I\'IDORIÀl(Ô §llli l.nl.1rl pr.lenuÍôdeduâlelrrâda\ pbi?

§mul.otn [dihl tr!q, dui*\t.a.Lrs tb -{nr 
& §\rst(.pbgú}{ hltr bnctrebt'i.t mã

Dus! l:nÍ$.h\ - PB :, dêÁ86n d.20::
1:Rtvt:t.r(, Í,1 sll lt1 rl:R\.tr-.l)l:s

Pftgsib (»cirl

João Froa.Icrya-faln, 30 dc AÉorto de 2O22

PREIIEIT{IRA IIAiICPâL Df, DTIA§ ESTR,Â.DÂS

.w§O O[ LrÇrrAçÀO
PS.IGÀO f,LETRÔNrcO I§i OOOISâ022

Tom{ Dlibhco quc hÍá r.ali4r âEavss à Prego€ito OfiElal e Équip€ d€ Apolo. s€dtáds íâ Rllô do ComêÍ'

w. 2l - ccúo - Düs fsrnda . PB. poÍ et dô íl€ tll,pr: bÍc.ds.br sirtcEí . tlita9ào mo.hlidâd.
Pre6ào Êl*tuico, do ripo oior d.xdrq pe: Àqd;ç&! Fá4'lad,s d. h.d;âfurd divds ri.
À a Z. da LinÀe ÂBC§amra côÍslrnlcs n2 lãbelá, 

'ncdirütc 
$licilzçâo diáriâ trou !êÍíódice. d€isdo .

cíaclE o.o...r nôs oánrirárirbr sliêítidos pclô F ndo Münicipal d. Saúb de§lt Müsicipio. AbÉnurE
dâ sêssto públi(á: 09:iO homs do din I 5 dc ssr.nbrc de :022 líicio dÂ fas€ dc latres: p0m ocorÍcÍ
65 ftsã *ssão púr'l'!a. RefçrÉncú: hoúio dc Br:tsíliã - DF. Rc.@: !6istos no ôi§onsro
ú8€m.. Fr.hdaosnio l.gai: t.€i fedeÍ.I n' 10.520/02 e rot6idirÍiâa€de â l-ci F.d.nl D'8-óó6/13:
Lêi ConpieúÊâtâr n' 12l/06: D..r.to Fedenl re 1002,t/l9r e leeidrçâô p€rtinenê. .otÉidsadás a5
áüe@fôê po§.eriôre§ .hs ref€ridrs íorms. ldfo!M!ô6: dôê O8:0o .s l?:0o boG .Lrs dis úfteÀ no
ênde,ero srpísciràdo Têlcfo&: (063) OUVIDORJÁ NO SITE. E-m.il: prefêiú.ddüÀseírEdss.pb@
enúil..oh. Êlirâl: hrtp:"úhsêsEadâs.pb.gd-br/: !t1N-te-!ü.goqüÍi hlFê:/ibílc.orgk/sii&trr.

Dis5 É'írd* ' PB, 29 d. ÀgostÕ dÉ lo22
f,Rr1',ÊLTO DÀ SILVÁ !'É[\Á!IDES

Pr.setÍo Of.i.l

PRET§ITITIA I|T'ÀICIPÂI- I'E DTIÀS ESTRAI'AS

AvtSô DÉ LtfmÂçÃO
PREG,io ELETRÔMCo !i" oor|20/2022

IômÂ pi§li.t qüÊ &ni rélizr âtrâi€s dú PÍ.goeiro Oficiúl a [qüp. de Âpoio, s.di.dà bÂ Rüâ do
CmúEio, rJ - C@lro - D'es Êrtrádss - PB, por mio do sns hSs:rttne.ors.Srtistctuí, ücnação
nodãlidâ& ttegào EIcüôn,.!, do ripo mct$ pÍso. pm: Aquis;çio p6Ícclidâ d. Í,rsiris clelri.c
divel§os, dcsrinsdos à S.cÍ€tdis.le InfÍácsriüirÍs üedisí!. Íequiíçâo üiria.rou p.riodi.ü dÊr'ards a

cnlrcE i)ffi 6 lo.!i! d.rgflüídos pclo scroÍ coÍlpc.cDL, dufetc o cÍ6ctio §mrr€iÍo ds 2022.
Ab.úÍÀ dâ s$ó públie 00:30 hfâs & dia Ió de S.iírüm da 2022, Ini.io di à5. d. lan cai p{Í!
oconer llessâ u*mÂ s€ssâo Ébli@ Rêf.ràiE: [onirio dê B.rsüâ - DF RellM§: pcliíôs ito oÍçs-
lrEr, vi§.í,t€. Fúnd{Il.rro L8âl I-d F.rl§.l r" 10.5?0/02 c ut»i.tidi8tÉrüc! lJi l'skr.l f E.6ód95:
ki CoBplêú€ ár n" 123/06r D.cÍrb FeihEl À" l0o:.Ur9i e kgishsâo p€Ílifleíe. ü §derâ&s s
âI!.Í.çôes posrerioÍês dÀB ref.nd8 

'dm6. 
Itrfofrssões: dâs 08:00 Às l2{o h@s dos dirs &eis. no

erdêrrÍo süprà.nàdô. Tclêfor.: (o8l) OUUDoRIÀ NO Sfl §. E{uâil: IB!ÊiurfJdsdüâ§.3itadrs.pb@
gD.ilcoú Sdnd: hltp:r&rsêstsdâs.pb.goybrr: ssv.l.e pl, gorbÍ hnpt:/,bdc.Gíg.bísi9ernâi.

Düâs EsrÍrdâs - PB, 29 de Àgoso & 202:
f,Rrvf,LÍO DÁ STLVA Í'f,L§AIlDf,S

frt8c.im Ot i.t

P*n}ArtURA [lÜ§lCtPÀL DÍ: §E*ItL BX-AlrCr

R{rncAÇÀo E al}IüDrcaÇÃo
DISrEÀ-SÀ l§' Dl'00045/:022

Nc rem@ d6 elft!16 coErÂÍes À respedlq EVosição de Môrivoí qE insrui o PGê$ e

obsrsdo o pá'cc6 d! /\.*5sódá Juri.ü.a rcfúcntc â Disp{![sâ ê Licibfâo Í Dv00o45rol2. qu.
ob,,Êtltâi CON.IRAIÀÇÀO DE EMPR.ESA ESPECIALIZÂDÂ NÂ PRISTAçAO DE SER!.IçOS DE
IúANUTE}içÃO PREVENTIVÁ E (ORR.ETTVÂ CoNTINUÁDÀ EÀ.I EQt,IPÂMÊNIOS ODoNTO-
Lócl.os. MÉDr( ôs E [ÁBoMrolllÁIs euE coMp/itM ToDÁ Á RtrDÊ DÊ sÁu DE Bt rcAr
DO MUNICbIO DL SERRÂ BRANCÁ - PB: P.ATIFICOo cGÍêpoídêíkpÍo{çdine o.ADTUDICO
o ..d oticto ã: M^R'iINHo ÂRAUX) fiLso oroseeo2n,, - 

§*.iiY;Y- ur- ,, * ,u* * ,0,
I'ICENTE TLtl,f,O DÊ SOUSA NETO

PrcÍêltô

TR,EFEITTIRÀ MU]\ICIPÁL DIi Sf,RRÂ §Rd\C.{

EXTRATO Df, (..:O!\'TRâTO

OBJETO, CÔ{TRÁTAÇÀO DE ÊVPRISA ESPECIALIZADA NÀ PRESTAçÀO DE SLR\4ÇOS DE
M,q"\TUTENçÃO PRE\TNMA E CORiETI\A CONTNIJADA EM EQUIPÁVTNTO§ ODONTO.
LÓGICOS. MI.DICOS E LABORÁ rcRrAlS QLT COiiIPOEM TODÁ A REDE DE SAUDE BUCAI
DO MUMCiPIO DE SERRÂ BR,AIüCA PB FUNDAMEI\'TO LECAI D'SPCM dE Li' âçÀO ,.
Dvuxlr: 202:. DOl^çÂo Rffi Prt{ncdoMuKiDbd.slmBltra: FoNT}:{/01 ÀçÁo:10
-lol20o{ 204ó l0 iol lflN 1017 LLEMII\'IO DL DI§PESA 1] 90 19. \]CEN(lÀ: âléo §.d do
c*crcicio fn ÍcÉiÍo d. 2022. P^rrIÊS CoNTtLr\TÂi\Itrs: ft§fcitEà Münicipsl d. s.m Stlle e: CI
N" 0Ol0l 12022 - 27.0?.2? - M^RTINHO ÁRÀUJO HLSO 030J99024t0 - R§ ;|J.JOO,oo

PR}:FÉlTtiAÁ }IUNICTPAL Df, COXDE

oMot,ocÀçÃo trÀDJÜDICÂÇÂO
TOT{Á.DÁ DÊ PRf,Ç(» N' O{|üEI2O'2

Nos t4.úos do rehiório fi[Ál aprêsefiflIô !el, Comisdo PeÍm.lerle d. Licrâçâo e ob§.xad.. P3r..eÍ
dàÀ§.!§sÍà J'Íidiq Ef.Mr. à ToEída d. prc+s d0o00at022. {l. obj.iiú: Colrtlt4$d d! úprce

I

Prefeltura Munlcipat I
de Duac EstÍadas I

-
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oúruo oFrcrAL oo ruuNrcÍplo DE DUAs EsTRADAs
Criado pela Lei Munícipa I ne 42/7AOO, de 21 de dezembro de 20O0.

clRcUlÇÃo - ETETRÔNlcA - ENDEREço: https://duasestradas.pb.gov.brlcategory,/imprensa,/diario-oficial/

- crRcurçÃo -

EsÍADo DA PARÁ|BA
PREFEIruRA UNIOPAL DE OUAS ESTRADÂS

AVISO DE ADIÁ ENTO
PREGÁo ELETRôNrco No oool8/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessáo púb,ica do Pregão
Elekônico n'000'18/2022, paía o dia 20 da SeteíÍbro de 2022 às 09:30 horas; e do inicio
da fase de lances para ocorer nêssâ mesma sessáo pública. RêÍerência: horário de
Brasllia - DF. lnrormações: das 08:00 a3 12:00 hoias dos dias üeis, na Rua do ComeÍcio,
23 - Cêttto - Duas Est"das - PB. ÍEleíone: (083) OI,MDORIA NO SltE. E-mail:
píefeituradeduasestradas.pb@gmail.coín. Site: https://bnc.oÍg.br/sistemd.

Duas Estradas - PB, 31 de Ago6to de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERIi{ANDES - Pregoeiro Oficial



Diário Oficial Aüso de Adiamento Pregão Eletrônico n" 0OO18DO2..- https:,//www.duasestradas.pb.gov.br/diariooficial/diaúo-oficial-avis..

Caso não consiga visualizar o conteúdo dessa página, cliquê aqui

Ementa Diário Oficial Aviso de Adiamento Pregão Eletrônico n" 0001 8/2022

DIÁRI0 oFICIAL Do MUNICíPIo DE DUAS ESTRÂDAS
Criado pela Lêi Municipal ne 42/2000, de 21de dezernbro de 2000.

CJRCULçÃO É LÉÍ RÔN iCÀ - EN DE RE çO: hti ps:l/d u â5estradãs.pb.gov. bÍl.ategory/imp re n se/diâ rio,oficie l/

- crRcurçÂo,

ESTÀDO oA PÂRÂIBA
PREfãruRÂ NUMCIPÁL DE DUAS ESIRADAS

avtsoDE^D Elllo
PREG,Ão ELErRôNtco M oooíBam2

O PÍegioeiío Oficiêl comunic€ o âdâmenlo (b ebertúÉ dâ 6êssfu pública do PÍegào
Elárônho no 00018/2022, p€râ o diá 2() (b Set€mbÍo cle 2022 à 09:30 hoÍás; e .b iníciô
da ÍaBe de lânce3 pôftr ocoíÍêr nessâ ínesrna s€3sáo pÍblica Referêíxia: horáio de
Br$iliâ - DF. líforÍÍêções das 0A0O 6 '12:00 hoÍas dos das úeis, ns Rua clo CoÍÍ)eíaio,
23 - Cerüro - Duas Esfadar - PÊ. Têlefoíer (083) OIJV|DORTA NO S|TE. E-meit:
pr€f€ituÍadêduasêsirád6.ph@gnsjl.coo. Site: hüps://bnc.oE.bíl§sbma/.

Oua Êíradas - PB, 31 dê Agostô de 2022
ERIVELÍO DA SILVÂ FERNAM)ES - P.Egpêiro Ofdd
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Diárlo OÍicial João Pessoa - Quinta-feira' 01 de SetêmbÍo de 2022

PREFEITUR4 MUNTCIPALDE LAGOA DE I'ETTRO

EXTRATO DE CONTR{TO
f,BJETO: CONTTTATAçÀO DE EMPRESADO RAMO DE ENGENHÀTIAPARACONSTRUÇÀO
)E cRrcHE PADRÀo Ipo ATNTEcRA?AR-aiBA. No MUNICipio DE LAGoA DE DENTRo-pB.It DÁ-VENTO LECAL:Íomda de Píeços n'0000512022. DOTAÇÁO: R66os Oriudos da Cunve-
rio I 5 l/2022 - Sc.Íemria dc Esrâdo da Educaçào c da Ciência c T.coologia - 0?.ol0 SECRETAXI^ DE
TDUCAçÀO l2 365 0185 1007 Consrruçâo/R.liAúpliaçio de C.eche§ 4490.51 99 Ob6. Insirlições.
r'ICÊNClÂr uró 30/08/2023. PAR]ES CONTRATANTES: PreícrtuÍâ lúunicjpàl dc Lasoa dc Dcnirc i.l

]TN" OOIOI/2022.30.0t,22. CONSTRUTOME sER\TICOS EXCLUS]VAEIRELI . R$ I.092,36I,54,

jXTR{TO Df, CONTRÂIO
,BJh t4 coN rR A ÍACÀo Dt TMpRESA Du RAMo Dt EN(,ENHAP. Á p{R^ Í o\s rRU\ Ào
)r.Rl aHt I'ADRÀo TlPo a r\ rfcRa pa c-ÀtBA. No \,luNIC Ip.o DI LAGoADt'DINTBo
,B FLTl'lDAMENTO LEOAL: Tomailá de P.eços n'00005/2022 DOTAÇÀOr Recursôs Oíiundos
ià Convcnio 15l/2022 - SccÍcl.riâ dc Eslâdo dâ Educaçào e dô Ciência c TcLnologia 02.040 SE-
'RE tÁB lA DE FDUCAçÀo ll 1ô5 u lxi lu07 consrruçào.'ReÍ/Ámpl,a\io üe ( Í.che".l.4vL, 5 | uq
!bÉselrsiâla(óesVIGENCIA:drc10'0à20.2J.PARTESCONTRAIANIISPÍ('t,,.ÍJVuii.,rJ

1e L.goa de Dent.o c:CT N'00101/2022 - 30.08.22. CONSTRUTORAE SERVICOS EXCLUSIVA
)RELI - R$ 1.092.361.54

EXTRÂTO Df, CONTRATO
)BJITO:ADESÀOÀÀTADE IRIGISTRo DE pR!Ços N". 00lr tI1/1021, DopREcÀo ELETRÔNICo

ELA PREFEITUIdA MUNICIPAL DE SÀo LUZ DO QUIN,IUDE. COM!", 00221202 1, ]ÜALIZADA PELA PREFEITUIdA!",002212021, ]ÜALIZADA PELAPREFEITUIdAMUNICIPALDE SÀOLUZ DOQUIN'IUDE.COM
) INTLITO DE REG]STMR PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MÀTER1AIS E EQ UII'AM ENTOS
)DONT, lClCOS. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão â ResistÍo dc PÉÇos n'A D000032022 - Ala dc
) INTLITO DE REG]STMR PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MÀTERIÁ
)DONT, lClCOS. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão â RegistÍo dc PÉços n'
tesistrc íecos í'm22-04/2021. decoÍmte do oroceso lidtalóíio modatid.tegistrc íe{os í'm22-04/2021, decoÍmte do proceso lidtalóíio modatidôde PÍegâo Eleótri@ n'
)lr2o2 r,rcâliadolela PREFElatin"{MLlqcIPÀL DE SÃO LUIZ DOQT INTUDE Ar. DOTAçÃO:
tCCtrMOS PTóDTôSdOMÚiCiDiOd€ LAPü dÊ DEíIrc 02,IOO FLI}IDO MLINICIPAL SAT'DE DE LAGOAlccuGosPóp os do Mun icipio d€ La8ü dÊ Deírrc 02.100 FLrlrDo MLINICIPAL SAT DE DE LAGOA
)E DEN'IRO l0 301 00113 ?029 coord drs Ativ do ProS Sâüde na lamllia 10l0l 00nl 2030 Coold PrcE)E DEN'IRO l0 301 00113 ?029 coord drs Ativ do ProS Sâüde na lamllia 10l0l 00nl 2030 Coold PrcE
taude Bucal l0l0l 0083 2011 Coord do PlosmnnAgcntes Comuitários de S 

'de 
l0 301 0083 2032

vÍànü do Fundo Müic de Salde l0l0l 0081 2033 Maot dás AÍiv de Sâude SUS/PAB 10104 02.16 2017
l@rd do Pmg dôVigilarcia SaniÉn. l0 301 0210 2068 MaNtençào d,o Prcgmma PREVINE BM§IL
0 301 0210 2069 NASF - Nücleos de Apoio á Sâúdc da lúil ia l0 302 0l l0 ?070 Teto Mú dâ Média

j Alta Complcxidad€ Âm.bulatoriâlo Hospitald' l0 301 0210 2071 Marut do lrogama Br.sil SoÍidenle
,u 101 0210 20?2 SAVU - Sed,ço dc Ateíúdenlu Mo\el de U,Ben(ii l0 305 0::ló 2185-ENFRIN_
I AMFNTO DA TMERCENCIA COVID l9 - tMS 3390l0 99 Mátffiâl üe Consumo. vIGENCIA: are

) fi@l do Bxcruiçio fnúcÉiÍo de 2022. PARTES CONTRATANTES: Pefcinn Munioipal dc Laga di
)eflt_o cr ("T N'm 106/2022 - I L08.22 - DISTRIBIIIDORA SUICA PAPELÀRIÀ LTDA _ RS 196.8 I 9,ó0..

OXTRATO DE CONTRÁTO
)BJETOT Conl.ataÇâo de e»presâ do lamo de engenharia para Construçào do Ccntro de RefeÉnclade
\sFritur. Sourl. conlom. r\pdific!çóes do poJcro biivco (CAIX,\ - cR 106Á7]0J7.201q 5l
'O\Iv887?lU). fU\DAMÉNTO LECAL:Tomadddc P,eço\n'0000,'20'7 DOTAÇ4O Cíiri CF
O6674A47EOI9 S]CONV 887?IO 02,I IO FUNDO MUN]CIPAL DE ÁSSISTENCIA SOCIÂL 08

:11 0050 l0l8(óNLAnpl,á9àoR€c-poo(RAS4ae05l oaQbrâsel'j 'ah(óc: VlaL\CIA'.e
l0/0E/2023. PARIES CONTRATANTES I Prefeitua MurcipÀl de Là8or de DoDrro e, CT N" 00 I 00/2022
30,08 22,APN CONSÍRUCOES E SERVICOS EIRELI -P.S43E,I6I,77

PREFETTURA ML;T.ICIPAL DE GURINHÉ)I

a\'rso DE LIcITAÇÀo
PREGÀo PRESEN cIAL N' ooo3.l/2022

loma público que 1àó rcãlizar aÍavés do Ptlsoeiro Oíicial e EquiPe de Apoio, §cdiadâ n! Rua Gov
rlàvio Ribcirc, 19 - Ccniro - Gúiútm -PB, âs 09:00 horàs do di. 14 dc Scrembrc de 2022,licitãçào
nodatid.de Prcgào Prcscícial, do tipo menor preço. pám: Aquisição dc rú Tralor pm aondcr as Íc-
jesidades da Sccretaria d.AglicultuB, conlbme €spccificações constâ.tes no tcmo de reicrência. cm

)onidmidade com a propost cônvêtrio de n' 050157/2021. Re.uBos: previsios no orçaúênlo vis€úte)onidmidade com a propost cônvêtrio de n' 050157/2021. Re.uBos: previsios no orçaúênlo vis€úte
;údamentô legal: Lei Fcdeúlú" 10.520/02 e subsidiâriatudte a Lei Federâl no 8.666/931 Lci Com-
íeú€n6. n" 123/06; Dccclo Muicipal n'003/l?; . lcsisLaçâo Pcíircnle, considerâdas as âheoçôes
)ostêriores ilas.efeÍid.s noms. Iífo.mações: no hoúrio das 08:00 s ll:00 horas dos dias úrúis- ío
:n,teÊço $rprâ. itado. Tele Íone: (81) l2 E5-1529. E máilr liciracâoSurinh.nr@,gmiiL .oô. Ediril: hllps r'l
ís'w.Buritrhrm.pb.sov.bri : wwqrce Ib.gov br

Gurinhém - PB,29 deAgosló de 2022

RÂFAEL LOPES DE CARVÁIHO LEITE
PÍeg@lro Oficitl

PREFETTURÂ MUNICIPÀL DE CURTNHÉM

RÁTIFIcaÇÁo E aDwDrcaÇÀo
TNEXIGIBILIDÂDE N' INOOOI I/2022

los remosdos eleúenros co6lâni.s da r.spectiva Exposiçào de Motivos quc inslruio proce§so Eob-
ieMdo o püecer dâAsscssoria Juddicâ, relàrent€ à Inexigibilidude de Licitaçio n'IN000ll/2022, que

rbjetivarCoít atação advogado(a) para presiâção dos sewiços espe€iulizâdos d. âss€ssoÍiaecon§ulloria
úidio no ámbito de liciiaçõos s contÍatos jmto a Comissão Pcnnanente de Licilação dd Prcl-eituo
úuicipíl de Cunhém: RÂTIFICO o compoDdcnte proc.ali,n.nro c ÂD.,UDlco o seu objeto a:
,RISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA. R§ 48,OOO,OO.

Gurinhém- P8,29 de Agoío de 2022

TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prcíelto

PREFEITURA MUNTCIPAL Df, GURINHEM

RATIFÍCAÇÃo E ADJUDICAÇÁO
INDKGIBILIDADE N' INOOOT2/2022

Nos temros dos elemeíros sonsla .s au r6p@li1la Exposição de Motivos que insttui o proccsso e

observailo o parecer da Ass.ssoriã Juddica, relerenre a Inexisibilidad€ de Licilâção n' IN000l2/2022,
quc obietivar ContrataÇio d. empreso cspcoializadâ poro cssessori!./consulro.iâ em (rNo espec!fico desm
irstituiçAo, qu€ leó po. objeto o contBiâiÃo deemplesâd. engenhâria pârâreâlizaçàodemânutenção de
ésEadâs vicin.isnô úuíicipioi RÀTIIICOo corespondcnre prccedim€nro eADJUDICO o scu objcto
â:ACADEN4IA DE LICITACOE§ CURSOS E ASSESSORIA LTDÂ - RS 17.000,00.

Curinnéh ' PB,l0doAgosro de 2022
TÀRCISIO SÀULO Df, PAIVA

prefelto

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Coítnl.çno advog.do(n) püa p.esrâçào dos seniços especicliz.dos d€ assessrií . üoisuhorií
juridicâ no âmbito de lioitagôes e conkatos junto I Coniissio Pemanente de Licilação d! Preiêilura
Municipâl de Gurhhérn. FL}{DAMENTO LEGALT Inexigibilidade de Licitaçào n' IN000ll/2022.
DorAÇÀo:ADMI,irsrRAÇÀo.PLANEJAMENTo E FINANcÀs -04.121.0015.2004 MANUTEN-

çÀo Dos SER"T Ços ÂDMrNrs rRÁTlvos Elcmcnrode D§p.$:13.90.J9 00-ouro sediçor de
TeMra Pessoà JuidJ(a - 3 3.90.15.00 - S.n isos de Consullona vICENCIA aré 29/0U/2023. PARTES

CONTRATANTEST P.eleitura Municipalde Gurinhém e: CT N' 00090/2022 - 29.08.22 '?RlSCILLA
N'ACIEL DE MENEZES SILVA. R$ 48,OOO,OO,

EXTRATO DE CONTRÁTO
OBJETO: Conrataçào dr cmpGa espccialiadâ paÉ ass6so.io@nsulioria cm câso csp..ifico dsta in$iiui
\io. q',e rcm po, objero 

" 
contr"la§lu dc.úprcs deengcnhand pM Ícihaçáodcmanui.nçdode$radrs 'i-

citui s ío mmicrpro FTNDAM r\ o LECA I : lrcr idibihdadc de L ( iutç;o n' 
_\tÀI) 

I 2 2012 DOTACAO:
0z oz srcRE'rARrA DE ADMIMSTR^ÇÃo.PLANEJAMt'NTo E FINÁNCAs - 0. '21 (rr) l5 rrr0!
MAr\\ TENCÀO DOS SERVIÇOS ÀDMINISTRÁTIVOS Flcmc o Lle DcsFsJ: JJ eo.i9.íro-Ouhú
Sefrrços ücTcreiô P.sso. Júidrca I 3.e0.15.00 - Scpiso. .le Consúllona v IGENCIÁ álé ô 6nil do
sercicio Êndnceirc de 2022. ?ÀRTE§ CONIR{TÂNTES: Pr.f.inud Municipal de Cúinhém.: CI N-
OOO9 12022 . 30,08,22 ,ACADEMA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSOR]A L;IDA . R$ I ],OOIJ,OO

Prefeitura Municipal
de Duas Estradas

PREFEITURA MUNICI?AL DE DUAS ESTRÀDAS

ÂvlSo DEÂDlAMEn_To
PREGÀo f, Lf, TRóNIco N' ooolz2o22

o Prcgo(iro ofrciâl comunica o adiamc o da abcrtu!â da scssâo públl.a do Ptcgâo Elctrônico n"

o0ol7/2022, para o dia l9 de Sctembro d4 2022 às09r30 holdi edo inicio da fÀsc dç laíces p8ft oeorcr
nc$a nrcsmo sc$ãopúbljcà. Refcrêncitrrhorário de Brssilia -Dl. Ínfoffiações; Llâ§ 0Ei00às I2ú0 hords

dos diús úicis. na Rudo Com.rcjo.2l - Ceúrc -Duãs EsiBdas - PB. Tel€fône:(083) oUVIDORIANC)
SrIE. E-m.il: prefeituodeduasétÊdls.Ph@.gmail.com. S il€: https:/ôíc.or8.br/sisicmr,'.

Duas Estrudas PB, ll deÀgosrod.:0?2
ERIVELTO DÀ SILYA FERNANDE§

Prego,eitg Oliciâl

PREFEITT'IRÂ MUYICIPAL DE DI TS ESIRÁDÁS

' AVISO DEADIAMf,NTO
PREGÂo ELf,TRÔNIco N' oootü/2022

O PÍegociro Onc,al comu.á o adiam€nro da .b.íüra da ressão públ..a oo PrcPào Flrtrôni.o n'
oo0lE/:0-):. paÉ oilid l0de SelcmbÍo J( 20" às 0c:10 horÀ: edo,ni(io da Ías< dc lances pa6 Go,ÊÍ
nr"rmesma'esiôpribl..dRele,ên(r.'ho..rioo.B6§.,a-DFlnroir-ácôes.dae08.00!sl-1ÚÚho'"'
dos rn\ ütns, na R.L. do Com<rc,o.2l - ( enrro - Duds Frrddcs - PB. le. ione.,08l i OWIOORIÁ ÀO
SI'l L E-Írr' p,preir"Í.rdeour"e r( drs.pD ôsmr,i.coh. s:re' hufs: bnr o,E b, s,í(m. .

Duas Estadas - PB,ll drAsôío de 2nl2
. .. ERIVELTO DÀ SILVA Í'ET''{ANDE§

' Prcgõairo Oficial

EXTRÂTO DE CONTRAIO /,'
OBJETOI AQUISIÇÁO DE 2 (DUAs) LINIDADE MÓVEL DE SÁÚDf, (AMBULÂNCIA TtP(}
Â STMPLEÀ r{MocÀo I lPo tuRcÃo) L o (sLls, \ Eicu|-os 5lcl\co) PÀssAcElRos
plnllrtroel{e s'ectrrARIA DE sAÚDE. (oNFoRME A DEscRtçÀo Do rFRVU Dl
REFERiNCIA. fuNDAMEltro LEGALT Pregào ElerÍônico ii 0'c009/:022. VIGÊNCIA: rri o 6nal

.lo exercicio inanceno d.2022. PARTES CoNTRÀIÁNTES: Prcí.itun MrtriciPald€ Barnr:uri crCTN'
OOO7 I2A22 .23.08.22 . CE\T.MA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇÁS SERV IÇOS
E LOCAÇOES LIDA. RS 44E.OOO,OO,

- , !i-l3 r--. §4r-, -

Prefeltura Municipal



M

nr;b,4ôndfu,.{lr

:or,hffJ



DlÁiit0 0llct\L l)À Lt{lÃO-seçao r t55N 1677 7069 No 167, quintã ÍeiÍa, 1 de setembro de 2022

RE5lrtraoo Dt xÀBllnÂçÃo
coNcoRÀttoÀ l{. 3/2022

PROC. ADMIN]STRÁT|VO Ns 9a/2022
Torna púbil.o através da Conissào Perhaoeíle dê Ucltacão, sediãda na PÍacã

5ér8io Môia, 66 cent.o Càtolé do no.hi - PB, q!ê lkitaç5. mod.lidade ConcoÍê..ia nc
00003/?022, do tapo úe.or p.eço, p.rã: cont,àtàçeo dê êmpÍ6à rsp{.iálüadã e do rrmo
parô exeuçãô d. *ryiços na coftlueão dô rêíorma . àmpliâçào do Cêntrc Éspê.iãl:ado
em Rêábilitãçâo - CER ll, dêst. Múnlcipio conforme Pbjeto de Eíiê.harla. Os mêmbr.s dâ
CpL, ãpós à análí* dà dcumehtaçào de lodot 6 ri.ltánlêt, ónforie ên€êtrias do
r.nru6ênb Convodiorio, ê d.odnàm €m.ôítunrô.m or p.r€eres emnoos peG
(ontrc'àdoÍià G.rcÍ e s€td de E.g.nhãnà. pelà HÁ8rtÍÂçÀO d.r êmpÍ.rãs: OAC|O
CONSTCúaOES LTDA CNPJ: 16.613.449/0001-65 e R AIM€|DÂ 0OS SAI{IOS aON5TRI.JCOÉ5
E SERVICOs €lREll CNPI: 30.2r0.11.44l0001-0a (que regúlaíuo! resrrição .oôtome
proto.oro ê .l"5pacho), quê comp.iu todàs às exi8ênci- do lBttumsto Convo.atóíió .
de.idrmos pela rNAB,LrÍaçao d. enpre!â: SrNAt coNsTRUcoEs E sEnvços ÉtÂEat cNpl:
30.610 555/0001-16, pór dêr.lmpír03 iten5:33.1,1,1. Fl6 maÊdo â 5ê$ãô de abenurá
das proposbs para as09100 hora5do dla 02/09/2022 . lúalorcs hÍomrçõ6 dos re5lltrdot
podêrào §€, obtida§ junto à Comilsão P.rhãnentê de Licitãtão, na PÍàçà Sêrgio Mria, 66
- cêúrc - crtolé dô 80châ+8. no hoério dàr 08:m à. 12:00 h.rrs eín di4 ú1!É tel.
{03313:1411383 ou poí email: llcitàção@otolêddoóá.ob.goy.bí,

C.tolé do Ro.há PB, 31 dê ãgosto de 2022.
loÃo PÁTRiÔo vtEtaÁ atvEs

PBidêntc d. CPL

nEsuLÍaDo oÊ HÀâltÍl(io
coNcoRRaÍ{cra íw 4/2022

Pioc. aoMrNrsÍRÁflvo Ns 100/2022
roína si6li<o ãtràvês da Comrtúo Pem.^ênte dê Licihçâo, sedi.dã na Pràçà

Sé.8io Mãiã, 66 . Contro - Gtolé do [o.hô - PS, qúe ]io'tâção modãlidade Cond.ên.iã nr
00004/2022. dô tipo menôr preço, pa.á ConÍatação de êópr.rà *peialüàd. e dô .ãtu
pàre ereLuçao de 5erviços de paviôentôqào ên paralerêúpêdoe.ôfr eÉ-fiô eh ôveBâ§
viâs urbâ.4 do Municipio de Càtolé do R@ha pg coníome Cont€ro d. Rêpàrse C.ixâ nr
9837e/2021/MDR/CAtxa. O. hênhrôs dã cPL, àÉs ã análkê dà d@umeniação dê todos
os li.itãnle5. coníorme eri8êmiat do hrtrufrêÍto CóN@âtório, e dêcidiôm em conj.nto
.on or 1àrêeF\ em,lidc pelã Coíroladoria GeEl e Sêto. de tn8e.-àflé, oel.
t-aÊt-.ÍÂCÁO das enpÍesàs: coNSTqUÍoÂÀ SuAssUN^ & MÀRT,fts LtoÀ. EPP . Cr{D..
0a.!1735/0001-99. ,PONÀ'AN A\ORÂoE DA Sr.VÁ ErRfLr - C\Pr. l4 955075/O@l-48
lquc $noL â reíiÇ.o @.íor e prôrocolo e d.rpacho) e MACÀRIO PRÉ- volOÁDOS E

MErAtJiGrCr ITDA. c!PI: 17 593.162/Oml.76 que @mpflêm tod ài ergénoàr do
Íni'rumenlo Cdroctóno e rantiv.ôo3 à dê<isib Fà lNÀSlLlÍAçÁo dàs hpres3
AMBIaNTAL SOLUCOES E SEÂVICOS ÉlRÊL - C PJ: 2/r.994.34110001.65, oo. deruhoín os
rrê^sr 69.1, a.3.1.1.1 ê a.2.5.2 e à licÍàrtel oÂCrô CONSiÂUCOÉS tÍ0Â CXPj:
16.613 449/0m1-6t pd r,êlcumprir o its I31 11 .b edatal, conío.m âviso ônrêíor.
rra marcdo . 5e5§ão de abe(u.â da5 proposras paÉ at 10:40 ho.àr d,o diê 02/09/2022
. Maroíe5 inlorúaçõês dos .é5oltàd6 poderào *r obidô i!íto à cohaBâo ?êrôenêntê
dê ü.naç&, na Prasa Sêígio Mai., 66 . Cênrro C.tolé do Reha-PB, no horirio da5 O3:0O
às 12:00 horâ! em diâ! útah Íor. (088a4U383 ou por e-maill
liciracão@câtôledo/ochá.ob.eov,hr.

Cárôé dô echã PB, 3l de agoÍo de ,02)
roÀo PAmlclo v'ErRA ÀLvts

Prêeidêntê da cPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

avrso oa BoMotocÀçfu
PâtGÃO TLETRôilrCO r{! 291202.2

O PrcÍeito do Muni.ípio de Co.êmas, E5tado da PaElba, no u5o de suas
atr blições lê6àis, rsolvê:

Hom.lo3ãr o Ésultado da li.iiaçào, modalidade Pregão ÊleÍóôico ns 029/2022
{Procesio Admhinratilo Ne 16112022), quê objetivãr ContEtação de uma pesa lúrÍdlcô
paíà prêriar o ídEcihênto de medr.amênro! {psicotrópicor e o!ÍÍos), paE ãt€nde..
dêm.id. ôái Uíidãdês de s.úde de corêma' coôÍorm térho dê referênciã; coD bâte

const Êtes do pro.êi!ô coíêspondêntê, ot quôis aFofiôm coúo
prôponênt* vÊncêdores: Licitantê vêncêdo,:Cu\, aar@ Comúdo é DÉiriblido.a de
Medr.arenros Lrd&ME, cNPl: 40.274.237/0001+5, com o vôlor toral ÂS 4.263,00;
Li.itantê vé.cedor: orogóí@re Lrda.Éúeli, CNpr: 08.r8.20rlmo1-26, @ô o vôlo. toral Rs
64.120,00; Licnaíte v6cedor: Éídoôêd côh- E. fiep. de M.dicameot6 Ltda EPP, CNpl:
70.104.34,4/0001 26, @m ô vâl« tor.l RS 67.â!6,00j Li.hântê vên.edd: Nât@iârma do
Bra3rl Ltdâ, cNPl: 04.157.293/0001-2' .oln o válor rôrâi Rs 4.785,00; Licirâ.te Éncêdo.
NNMEo Dlírib{içâo, lBroaGcâo e ExFortacão de Medlcamentos Llda, CNPI:
15.218,561/0001-39 .om o valor toral R§ 4,60a,00; Itcitante vên.edoí: Pônoráma Comer.io
d. PÍoduto, Módi@§ c Íârmãcêuricor Ltdâ, CNPI: 01722.296/0001-17 com o valo. totàl ÃS
1,872,00; Li.itanre vêncedo. Ph.rm:plus Lrda, cNPr: 03.817.043/0001-52, @r o v.loí
toràl Rs 5,070,@{.in@ mil ê serenra íeaisl; ucira.!€ vênedors.P oistnbuidoí. de
Medicôm4ros ttdaM!, cNpi: 40-624.01v0o01 l8 .@ o varu torar Rs 156.352,m,
Lr.it íre vêncedq: ultÊ Mcd Diri'iblidoÉ de Mediémnror LldaME, côlPl:
47.946.717/m\ 70 coí o táld rôrâl Rt 2.760,00. Oê§â íomá o váld roral hôôôlogârro

Co.emâlPB, 17 de ,8orto de 2022
IRAN! ALEXÁNORIItO OA SILVA

txÍMÍo DE tERMo ot HoMolocaçÀo - pFÉGÃo ú.ã8ôl!rco N! so/2022

PiÊFIfII]RA MUNICIPAI DÉ CORIMAS
TEiMo DE HoMotocÀçÁo - pREGÃo ELErRô{tco Nr o3o/2022
0 Prêíeho do M{nicrpao dê Corcôô5, Eíado da PaÉibâ, @ oso dê tuar aÍibuições l€sait

Ho6oloaâr o resultâdo da licitação, modálidade PÍêcão Êrêtróíi@ no 030/2022 {lÍ€êsso
Admirisvalivo Ne 164/2022), qúe ob,eliva: Cst6tação de uma pesa j!.idica pôíô
p.estaÍ o Íorne.imêrno dê mále.iêis e iÍrumo5 horpiialaret, para atendêr a dêmanda nãt
U.idâd$ dê saúde de c«êhàs, co.torm. reíeo de rélê.ên.ià) com besê .os elêôêítô3
.oosranlês do pr@ese corêspódeÍne. ot quêis ôrontam como propon€ntês v€n.êdorêsl
ll.itanle vencedor:Biomed Diet.ihuidôÍâ tlosprtálãr e tâbôr.toriêl Nóssa SenhoÍâ dâ
corcêição Lrdá-ME, cNPl: 07.936,090/0001 76, @F o valor toràl ns 2.222,00;li.iranrê
vêncêdoi 88 oãntái oarrdhlido. Hotplalar lidô-ME, cNP]: 10.761.73sl0001.91, com ô
v.lo. ioral RS 3.330,00; Uclrante vencedoÍ: 0&D Produro! de HEiene e tinpaa Ltda'MÉ,
CNpl: 1r.372.10,1/0001-43, com o valor rotal ÂS 2,900,00; Licilant. vcnc.doriEndomed
com. E. iep, d€ Mediamênro! Lrd.-EPP, cNPl: 70,10r1.:1,t4l0001-25.om o valor torãl f,S
1O7.26O,m (.ento c setc mil, durmtoe . r.ttcnb .eGlj ti.it.nt. !en@do.: Erpres
0i§rrrbuido6 de Medic.mêhror trdà'EPP. cNPr: 26-156.923/000l-20, @h o vâlo. rôiàr R5
39.077,00; ticir.ôG vencedor:F.ronêd cmercjô dê Mârêriâi3 Hôrpnâ1ê.6-MÉ, CNPJ:
!9,500.536/Ooo1{L coh o v.l.r toral RS 9.980,00, LÉira e v€ncedor: 6TMEo
Dinribuidóra dê Matêriãir . Éqdipame.br tio59iiala.e5 e Odontotógicot atda-EPP, CNPI:
a9.1O7.6A 0r'.n1-s7, côh o valor total RS 59.900,0Oj Li.itantê vêncedor; Mo& M€dúal
lqupâmêntor Lrdâ-EPP, CNPJ:2a.199997/000170,.oó o vâlo. rotâl iS 3.313,00;
Lclã1tê uê1.edo. NNMto. ostÍibuçào. hDônãÉo. Frpoítãçào de Meo.amêntos
hda $lPJ 15.213 96U000r.39 ..om ô valor roral R5 2.947,00j LrchaniÊ
vencédor:Dontomed ComêGio de PÍodürot Médico trotpitirares Ltda, CNp.r:
09.478.02rl0oo1-8o, coh ô válor tôrâr R§ 1s.336,m: Lklrânre venddôr: Pã.oíânâ
coôê.ciô de Prodúos Médacoi ê Fermácêuricos Lrda, cllPJ: 01.722.296/000r 17, .oô o
valor rotal ns 1.080,0oi Li.rranG wncedor:PhârmagrusLtda, cflPrr 03.817.043/0001-52,

@m o vâbr rotâl nS 2r.612,m; Licitâiiê vêncedd: Pt Med Produros HosDiralaÍes trda-
ME, CNPI: 41.738.390/0001 89, com o volor rotôl n5 19.411,00, Li.ita.r. vênedor:
poii8uaí Mêdpdme soluçõ€s em saúdê Ltdi-MÉ, CNPI: 44.947 511/0001-90, @m o vàlor
total R9 11.115,00; Licirânrê vên.edor: RDF - Dirt.ibladora d. PÍoduros P.â sàúd. Ltdâ,
cNPri 12 309.1320001-73, .oft o vâlor torâl Rs 2.12s,0or Li.itrnrê úcncêdôr: sP
Dlttnbuido.ô dc Medtcaúcntos Ltda Mt, cNPl: 40.624.031/0001.33, com o và o. roi.l R§
!o492,o0 oêstâ iormà o vâror roiãl hômológado é dê RS s38.600,00. Púhliqúê-se e

coremn-PB, 11 de agorto de 2022
lrani AleEndíino da Silva - Prêleito

Extfiato DÉ Í[nMo DE ttoMotôcaçlo - pnEcÂo ELErrôNtco ,{r 3U2o22

PNETI|TU8Á MUíIICIPÁI DE COREMÀ5
TÊRMo DÉ HoMoLoGÂçÀO - pREGÃo ELEr[ôNrCo Nr Gr2022
O Pefeito do Mudcipjo dê CoÍêmâs, lrtádo da Pâráiba, nó uso dê suas âÍjblições legais,
rê§olv6: Homolôg.r o rêeulrâdo da licitação, modálldàde Pregão llêtrônico ne 031/2022
(Processo Adminirirativo Ní 169/2022), qúe obJêtlvâ Co.tEtação de umá p.s3oa juridre
parâ prestâr ô Íornecimento de medióôêntos ê outros, párã eiêndeí à demanda nas
u.idades de sàúde de coÊmar, .onfdôe temo dê rclêrênciãi côh bàse ôot elemcnto!
6nstántês dó procer$ coÍê3ponrtente, or qüâL aponram.omo propoôenres venedorerl
Liclta.tê v€ncêdo. Bioméd oitribüidoô d. M€dic.mêntor Ltdã.EpP. CNPI:
3a.329.!5a/0o01'61, com o valoÍ totâl iS 2.loo,oc; Licitaite vêncêdor: ctrúrEiô
Montebelló Ltda. cNPJ: 03.674.752,/0001,40, .om o valor rôtal R5 r 9a!,00j Licir.nte
vêncêdor: DMc oitrribuidoras, coôerciô ô M.dic.hênror Enet. cNPr: 16970999/0001,
31, .ôô o valor tolal Â5 36.400,00, Lriranrê vêô.edor: DrogãaonreLrda.Érrêlr, cNPr:
0a.77a,2o1l0o01-25, com o lalor total ÂS 20.810,00; Li.lranre ve.cedoÍ: conquist
Oisríibuidorâ dê Medlcãnento5 e Produtos Hospitàlârêr Éneli, CNPI: 12.418.191/0001'9t
.oó o vâlôr totôi R$ 14.040,00; Li.it nie v..cedo. Éxprcss DisÍiblidora dc Mcdi.ômcntos
Ltda-EPP, CNPI: 26,156.923/0001-20, om o valór toralde ÊS 63.695,00; lrcilâôre vehceno.:
GJlri I Loxo comer(.o oe Prcdura .l6p.tàlôes Lrdá, CNPJ 42.o92.3/atmot-24, Lon o
vàror l orar RJ r I 250,00j r d..re ve"Lêdo,' MCw P oouto! MeÕ,úí . .lo\p ã,. p< l rdà,
cNpJ: 9a 389.!!0/000r-8. coh ô vâlôr tot l RS 14.34o,0o; úcitânre vênc.dor NNMCO
Dirrnbuição, lmpo.raaào ê ülonârão de Medi.âhêniô§ trdà, cNP.r: 1s.218.561/0001,39,
@m o E,or total ÂS 36-169,mj ü.ilãnre Veftedor: P.noramã Cffêrcio .L Produros
Médicor e Fã.mãcêuticos Ltdr, cNPi,01.722 296/m01,17, cff o vêlor tor.lRS 105.s4o,m;
Li.itante vêncedor: Phà.nàplúrltd., CNPJ: 03.a17.0!3/0001s2..óm o válôr tóiâl Rl
217.62,00; Liqtaíte Én(edoÍ: ic2s oirÍibuidôrá d€ Mediémêntos Lrdã, cNPr:
31.905,076/0001-90, com o valor total RS 11.380,00; Licitante ve.cedor SÊ oittrrburdora
de MediÉmehrôs Lidâ-ME, cNPrr 4o.624.031/0001-38,.om o !êror rotar Rs 181,26&00,
oêst foÍôá o vãlo, totãl homolosâdó é dê RS 716.909,00 ?qbliquê-sê ê cu6Fra-ee.
C!Émás-PB, 11 dê àeosiô de 2022
16nl Àê$ndrho dâ Silva . Preíeitô

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

EXTNATO OE 
'ONIRÁÍO

OBIETO- ConrÉratã. de emp/€sâ spe.Éliada na lmplântôíào de palinentaÇâo na 20É
uÍbaôa do Mu.kípio de cox'Íolâ P3, confome con$aro dê Repâ* Ns 10a19/7-s7l202?.
Fu.dàBento regar: Íoftàdà de preços .e 00010/2022 Dotação: Rêcu6ot Próp.ios do
Muôkipio de CôÍhôlãr 06.00 SêcÍctarià d. lnfr.-Êskltuíê . Sêiviçor Uó3ms
15,451.0023.1050 lúpla^tôÉo / R*uêerâqão E Mã Nut. Dê Pâúúentáçào r00. oltras
Tràníêran.ias de Convé6los o! lnsfiumentos Co.Bêner* dâ Unrão 4,490-5r,01 Obras e
rn5tàlâções. Vigê..iâ: àlé l6/0A1202a. PARTTS CONIRÁÍANÍÊs: Píêfeiturâ Muíicip.l de
C.xirola ê: CT Nr 21001/2022 - 16.Ô9.22 - TORRES CÔNSTRUCOEs lrDÂ - RS 4109a9.14

avrso DE HoMoLoGÂçÀo r ÂoJuorcÁçÃo
TOMADÁ DE PiÉçO§ irr ú/2022

Nos rermos do ..Iâtórlo final áprê*ntâdo pêI. coeissào perrunenre de
Licirêçào e ôbrêtu.do o pârec. dã Às.!3onâ luídkâ, relerêntê ã Íomadâ de PÉços ne
000102022, que OBJ€TIVÁ: Co.tralação dÊ EnprêÉ E5pê.iãlizãda nâ rhplãntâÉo dê
Pavinênt çã. nê Zoí. U.bana d. Mú.icipio dê Corxolã'PB, cônÍo.mê Contrárô dê
nêpâere Ns 1081977'57/2022; HOMOTOGÔ o côíêspond€nre prúedrôê.to lrrtãrÓriô e
ADruolco o sêu oblelo a TORRES CONsÍiUCOts lÍDÂ - RS 410.989,14.

(o{rolâ - ó8, rI de àeôíô d. 2022
xFr90N rolÊxEvE3 r.oNoÂÀTo

PREFTIÍURA MUNICIPAL DÉ DUAS ESÍRADAs

ÂMsot oE LtcíÁçÀo
PNEGÃO ELÉINôM(O NI 1'l2O22. ÍI'O MÉNOÂ PIEçO

To.na público que la.á Íealilar através do PreSoeko Offciar ê Equipe de Apoic
scdiada na Ruà dô Come.cio, 2r, C€ntro, Dlri E!t..dâs/PB, por ôeiô do site:
bnc.o.s.b./sistema/, icltaçlo, Pregão tleÍônl@, reilrita à panicip.çàô de Miíôêmprees,
EmpÉra! de Pequêno Porle e Eqlipãrados, pãEr AquBição parceládã de mêdlehentos
inraráwis ê nao i.retáeit lcomu.t pri@rrópi.or) diw6os: pldroniàd4 d. RÉi{ÁME
R.l:çã6 ôlãcioEl dê Medk.menr6 Esmi.is . c dã REMUME - Relaçâo Muni.ipàl da
Mêdi@renr6 lssÊNcrars. Âbênu6 da srão publica: o9:3oh dô dia 19/09/20?2. lna.iô
da ,ase de lan.êr: pàra ocorer nêssa Bê5n. re§ão púHi.a. R.lêÍên.la: horáno dê
8..ríi./oÊ Rearrsot pÍevÉtos .o orçameoto vigênre. Fundam€ntô lêaal, Lêl FêdeÉl 

^.10.s2ol02 ê súbsidiã.ianentê ã Lêi F€deràl nq 8-66ô/93; têi complêm.ntar nr 18/06;
clecret F.de.al ne 10024/I9j e hsklaçâo pertinentp, roBidêradas :3 âheôÉêt

paEc^o €LErRô,{r@ Nt 19/2022. tm MAroR ots(orro

Torna públlco que Íârá reâlirar através do Pre8oêIrc Oílcial e Ecqip! dê apoio,
sediada na nla do Com€ício, ?3, Centro, D(ar tnradas/PB, por úêlo do íté:
bnc.ore.brlrlstemá, li.itação, Precão Elêkônico, para: Àquisiçôês Far.eradas de
hediemêntor dlvêBos d€ a â z, dâ Linhó ÀBCFarme .oôstántês ná Íãbel., mediãnte
solicltáçlo diáíâ e/ou pêriódio, dúddo a entr.8, @oÍe. .os quáôtitârivú mricjtádos
pêlo tunrlo Muni.ipal de 5ãúdê de§tê Múntcipro- ab.nuÍâ dâ ,êssà. pübli€;09;3oh do dia
l5/c4no77- lnhlo d. h* ô. tances: pa.a do@r nelra mermá s$!ão públi6, Âerêênciar

posterio.es das rêlêrldas normas. informaçôes: dãr 08h as 12h dos dras út.ls, no endereço
eupra.itado.Telr {831 Olvidoria no Site. t-mall: preleit!,adedua5etÍãdãs.pb@gmáll..om-
Êditali dua5estíadar.pb.sov.brl

,ú.à Dibl'(o ôJe ía'r Íealtrar dúãÉ5 do Preeoeno OÍ. dr . larDe dp-\a€,
à Ruà oo Cone.c'o, )1. ceniro, ouàt Fshàdás/oB ro, íe,o do snê-
/sitt€hâ/, l'.itãção, Pre8ão Eletrônicô..*t â à pâftnipâçao dc MicÍoeôpÍess,
de P.oueno Pônr e Equipâr.dos, parâ: aqui§çàô de eqúipaô€nro e nateriôl
|e párâ Unidàde Biá6i6 de s.úde proposrz dê ãquGrçào dey'€mônente párâ unidàde Biá6i6 de s.úde proposrz dê ãquGlçào de

eqúipômênto/materia pêrnônente n' da P.opolta: 11814,527000â200 03 Aberturâ dà
sersão públicã: 09r3oh do dia 2ola9/2 2. lnício dã ,âse de lancer pár, ocofter ne§a
mesma *sâo púhlicâ. Refe.énriâ: horário de Brasiliâ/oF. R*arsÕs: píêvntos no
o(ámê.to llg€nte. Íúndamentô iêgâl: Lei Federal ns 10.520/02 e subridrariameniê â Lel
Fêderal ne 8.666/93; rei C@pimentà. n. 123/06; Deqêto Êéderàl nr 10024/19; é
t$isl.çâo pe^ine.le, .onliderad.! as alteràçõ€s pottêrio.ês das íêleÍrdas normô§.

das 08h ás 12h doi dia5 útcis, ôo Mds.ço 3úprâciràdo. Tcll8l) Oúvidoria Ào
p.eleiru.adedua.elrradas.pb@êhâÍ.6m. Editêl: duasertradas.pb.sov.blt
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