
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITUR,À MJNICIPÀI DE DUÀS ESTRÀDÀS

CO!fiSSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

EDITÀI - Licitação
PROCESSO ÀDMÍNÍ S TR,àTÍVO N" 22O825PEOOO2O
r,rcrmçÃo N". ooo2o/2o22
MODALIDÀDE: PREGÂO ELE1RÔNICO
CRITÉRIo: MENoR PREÇo

órgáo Realizado! do cêrtame:
PREFEITURÀ MUNICIPÂL DE DUÀS ESTRÀDÀS
RUÀ DO COMERCIO, 23 - CENTRO - DÜÀS ESTBÀDÀS - PB.
CEP: 58265-000 - 8-maif: prefeituradeduasestradas. pbcgnail - con - Tel,: (083) OUVIDoRIÀ No
SITE.

o órgão Realizador do Certême acüna quatl.ficado, inscrito no CNPJ 08.'78'7.072/0001-10,
doravante dênoÍLinado EinErlêsEÊntê ORC, torna púb1ico para conhecimento de quantos possaÍr
intêressar que fará realizar atrâvés do Pregoêiro oficial, assêsso!âdo por sua Equipe de
Àpoio, sediado no endereÇo acima, às 09:30 horas do dia 16 de setenbro de 2022. por mêio do
site https : / /bnc . org . br I s i s tema/, licj"taÇâo na modalidade Prêgâo no 00020/2422, na forma
eletrônica, coro critério de julgarnento nêno! prêÇo por item, e o fornecinênto realizado na
forma parcelâdai tudô de acordo con êste instrumento e em observància a Lel Eederal n" 10.520,
dê 1l de.Iutho de 2002 e subsidlari.anente a Lei Federal n' 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei
complementar n'123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Eederal n' 10024, de 20 de Selellüro de
2019; e legislaÇáo pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores das referldas normas;
conforme os critérios e procedimenLos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta
para r Àqui-siÇão paxcelada de mateÍials ê1étricos divêrsos, destinados à secretaria de
Ínfraestruturâ nediante requisiÇão diária e/ou peaiódica devendo a entrega ocorler oos locais
dêtêrminados pelo setor competente, durante o exexcicio financej..ô de 2022.

DaLa de abertura da sessãô pública: L6/O9/2O22. Horário: 09:30 - horário de BrasíIia-
Da'La para início da fase de lances: prevista para ocorrer Dessâ mesma sessão púb1icà.
Local: https : / /bnc. org. brlsistêmâ/

1.0.DO OB,,A10
1,1.Constitui objêto da presente licitação: ÀquisiÇão parceladâ de matêriais efétricos
diversos, destinados à Secretaria de Ínfraestrutura mediante requisiÇão diária e/ou periódícâ
devendo a entrega ocorrer nos locais detêrminados pelo Setor Compet.ente, durante o exercicio
financêirô de 2022.
1.2.Às especificações do objeto ora li.Çitado - quantitativo e condiçÕes -, eocontran-se
devidamênte detâfhadas no correspondente Íermo de Referência - Ànexo I deste instrumento.
1.3.Ã' IicilaÇão será dividida êm itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facuftando-se ao licitante a participaÇão em quantos itens forem de seu interesse.
1.4.o critério de julgâmenlo adotado será o menor pieÇo unitáriô do itêm, observadas as
exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.
1. 5 .À contlataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instnmento
convocaLório, especificações técnicas e infornaçõês complenêntares quê o aconpanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivaÇão de comprâ para suprir demânda
especifica - ÀquisiÇão parcelada de naterj.ais e1étricos divêrsos, destinados à secretaria de
Infraestlutura nediante requisiÇão diá!ia e./ou per:iódica devendo a entrega ocorrer nos locais
deterninados pelo Setor Competente, durante o exerciclo financeiro de 2A22 - considerada
oportuna e inprescindíve1, bên corno relevante nedida de interesse público, e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de açôes continuadas para a promoÇâo de atividades pertinentes.
visando à naximizaÇâo dos recursos en rel,aÇão aos objetlvos proqramados. observadãs as
diretrizês ê mêtas definidas nas ferramentas dê planejamento aprovadas.
1.6.Nê refêrida contrataÇão será concêdido t!âtamenLo difexenciado e simplificado para as
Microenpresas e nmpresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Leí 123/06. Todavia, seráo
afastados os beneficios estabêIêcidos nos Àrts. 41 e 48, por estalen presentes, isolada ou
s imultaneamente, as situaÇões prevlstas nos incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo
diploma 1egaI.

2.0.DÀ IMPUGNÀçÃO ÀO EDTTÀ} E DO PEDIDO DE EACIÂRECIMPNTO
2.1.1nfolmações ou esclareciBlentos sobre esta licitaçáo. serão prestâdos nos horários no:rmai-s
de êxpediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2.QuaLque! pessoa - cidadão ou licitante - poderá impugnar os
cêltame, se manifêstada por escritô e dirigi.da ao Pregoeiro, até 03
fixada para abertura da sessão púbLica.
2-3.À respectiva petiçáo sêrá apresêEtada da seguinte forma:

termos do Edital dêste
(três) diâs úteis à data



2.3.1-Protocolizando o original, nos horários de expediente acina indicados, exclusivanente no
seguinte eüderêÇo: Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB.
2.4.Caberâ ao Pr.egoeiro. auxiliado pelos rêsponsáveis pê1a êlaboração desLe Edital e dos seus
anexos, decidir sôbrê a inpuqnaÇão no p.azo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimênto da impugnaÇão.
2.5.Acolhida a inpugnaÇão, será definida e publ-icada nova data para â rê41ízação do cêrtâme.
2.6.os pêdidos de esclarecimentos rêferentes a este processo licitatório deveaâo ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anleriores à data designada paxa abertura da sessão
pública, por mêio elêtrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
2.6.1.No endereÇo: httpsi/,/bnc.org.br/sistema/; e
2.6.2-Pela e-nail: prêfeituradeduasestradas . pbegmai 1 - com.
2.7.O Pregoeiro respondêrá aos pedidos de esclarêcimêntos no prâzo de até 02 (dois) dias
úteis, contados da data dê recebinentô do pêdido, e podêrá requisitar subsídios formais aos
rêsponsáveis pê1a elaboraÇâo dêste Edital e dos seus anexos.
2.B.As respostas aos pedidos de esclarecimentos seráo divulgadas pelo sistena e vincufarão os
particj.paotes ê a adninlstração,
2.9.Às inpugnaÇôes e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
2.10,À concessâo dê êfeito suspênsivo à impugnaÇão é rnedida excepcional e dêvêrá ser notivada
pelo Pregoeiro, nos autos do procêsso de licitaÇão,

3.0.DOS ELEMENTOS PÀRÀ LrelrÀçÀO
3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes ê]ementos que integram este Edital parâ
todos os fins e efeitos:
3. ]. ].ANEXO T - TERMO DE RETERÉNCIÀ - ESPFCIFICAÇÔES;
3-1.2-ANÊxo I1 - MoDELo DE DECLÃRÀÇÀo - não possuir no quadro societário servidor do oRC;
3.1.3.ÀNEXO III - MINUTÀ DO CONTRÀÍO.
3.2.À obtenÇão do Edital será feita da seguinte forma:
3 ,2 - 1 . Pe1os sites :

http://duasestr.adas-pb-gov.brl; ÍJvr'.tce.pb.qov.br; https:/,/bnc.org.brlsistema/.

4. O.DO SI.,PORTE LESÀI,
4.1-Estã licitaÇãô rêgêr-sê-á pela Lei Eederaf no 10,520, de 17 de Julho de 2002 e
subs idiâriamentê a Lei I'ederal n" 8-666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Comptementar nÔ 123, de
14 de Dezênbro de 2006; Decreto Eederal no 10024, de 20 de sêteÍüro de 2019; e legis]êÇão
pertinentê, consideradas as alteraÇões posteriores das leferidas Dormas; que ficam fazendo
partes intêgrantes de6te Edital, indêpêndênte de transcriÇão.

s.O.DO PRÀZO E DOS RECTTRSôS ORçÀI{ENTiÁRrOS
5.1.o prazo náximo para a execuçào do objeto ol:a licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do oRc, e quê adnite prorrogação nos casos previstos pela hei 8.666/93, está
abaixo indicado e sêrá considerado a partír da emissão do Pedido de compra:

Entrega: 15 (quinze) dias.
5.2.o fornecimenLo seaá êxeÇutado de acordo com as especificaÇôes definidas no correspondênte
Termô dê Referência - Ànexo 1. Na hipótese do rêferldo termo não estabelecer o 1oca1 para a
entrega, observada â dêmândâ ê oportunidade, essa será feita na sede do oRC ou em r].ma das
unidades admini strativas, por eIe lndicada, que cornpõe a sua êstrutura operacional.
5.3.o prazo de viqência do correspondente contrato será determinado: 3 (três) meses,
considêrado da dâta de sua assinatura,
5.4.Às despesas decorrentes do objeto deste certane, correrâo por conta da seguintê dotaÇão:
Rêcursos Próprios do Municlpio de Duas Estradas:
Fecurso propr i os do Municlpioi
08.00 - 15.451- L002 .2031 - 500. - 3.3.90.30.01

6.0.DÀS CONDIçõES DE PÀRTICIPÀçÀO
6,l.Poderão participar os interessados cujo rano de atiwidade seja compatíve1 com o objeto
desta licitaÇão, e quê êstêjâm com credencianento reqular junto ao oRC, côndiÇão para obter,
mediante procedimento regulai definido pelo referido órgão, uma I'senha de acesso" espêc1fica.
o procedimenlô necessárlo para a rêafizaÇão do rêferido credencianento, tanbém êstá disponível
no enderêÇo: https : / /bnc. org. brlsistema/.
6-2.O licitânte devêrá uiilizar essa "senha'r paaa acesso ao sistema eletrônico, sendo que a
sinples validâdê no prazo de vigência, nâo significa sua habilitaÇão automática em qualquêr
Pregáo, na forma ê1êtrônicâ, que veoha a participar; etapâ a ser cumprida a cada certame.
6-3-A participaÇâo neste certame é abertâ a quaisquer interêssâdos, inclusive as Micrôempresas
e Enpresas dê Pequeno Porte, nos termos da leqislaÇão vigente.
6.4.Não poderão participâr os intêressados:
6.4.1.Que não atendam às coldiÇões deste Edital e seus anexos;
6.4.2.Estrangeixos que nâo tenhan representação 1eqa1 no Brasil coft podêrês êxpressos para
receber citaÇão ê responder administrativa ou judici-almente;
6.4.3.Que estejam sob faIência, concurso dê credores, concôrdata ou em processo de
ou l iguidaÇão;
6.4.4,Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos admini strativos,
legislaÇão vigente;
6.4.5.cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e
6.4.6.Que se enquadren nas vedaÇôes previstas no Àrt. 9", da Let 8.666/93.
6.5.É vedâdâ a particlpâÇão de entidades empresariais que estejêm reunidas en consórci

dissoluÇão

na forma da



6.6-Como condiÇão para participaÇão no Prêqão, o licitante deverá procêdêr, prel ininarnentê, à
devida "qualiflcaÇáo" medíante o preenchlmeoto, no sistema eletrônicô, de todos os campos
necessários e obrigatórios, tais cono:
6.6.1.oue cunpre os r.equlsitos estabelêcidos oo Àit. 3", da Lei 123/06, estaôdo, poltanto,
aptô â usufruir do tratamento favôrêcido estabelêcido nos seus Àrts. 42 a 49, sendo que:
6.6.1.1.Nos itens exclusivos para participaçáo de nicxoêr0presas e etnpresas de pequeno porte, ô

não cumprimento dôs requisitos do reierido artigo irnpêdirá a participaÇáo do licitante nos
regpectivos iteDs; e
6-6.1.2.Nos itens en quê a pârticipaÇão não for exclusivã parâ nicroempresas ê empresas de
pequeno porte, o não cumprinento desses requisiLos apenas produzirá o efeitô dê o licitante
não ter dlrêlto ao tratamênto fâvôrecido prêvisto na Lêi 123/06, nesiso que ME ou EPP-
6.6.2.Que está ciente e concorda com as condiçôes contidas no Edital e seus anexos.
6,6.3.Que cunpre os requisitos para a habilitaÇão definidos no Edital ê que a proposta
apresêntada está en conformidade com as exigências editalicias.
6.6.4.Que inêxistê fato impeditivo para sua habilitaÇão no cerlalne, ciênte da obrigatoriedadê
de declarar ocorrências posteriores,
6,6.5.Que não emprega meDor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insêIubte e não
emprega menor de 16 anos, salvo menoa, a partir de 14 anos, na condiÇão dê aprêndiz, nos
Lêrmos do artigo ?', xxxIII, da constituiÇão Fêdêra1.
6.6.6.Que nâo possui, em sua cadela produtiva, empregado executando trabalho degradantê ou
forÇado, observando o disposto nos lncisos I11 ê Iv, do Àrt. 1Ô e no Inciso 11I, do Àrt. 5',
da constituição Eederêl.
6.6,7,Que os beos são produzidos por ehplesas que comprovem cumprimento de reservâ dê cârgos
prevista em 1ei para pessoa com deficiência ou para reabilitâdo da Previdência social,
confonne disposto no.Ari:, 93, da Lei fede:ral n" 8.2L3, de 24 de julho de 1991, e que atêndam
às regras de acessibilidade previstas na leqislaÇâo.
6.7.Â declalaÇão fal-sa relativa ao cumpÍimê to dê qualquer condição sujeitará o licitante às
sanÇões âplicávêis prêvistas em Lei e neste Edital.
6.8.o Pregoeiro poderá prc'mower dilj-gência, na forma do Àrt. 43, S 3', da Lêi 8.666./93,
destinada a escfarecêr as infornaÇões declaradas, inclusivê, sê o ficitante é, de fato e de
direito, considêlado rnicroempresa ou empresa de pequenô portê,

7. O.DO CREDE!{CIÀ}íEIITO
7.1.o credenciaa&ento é o nivel básico de cadastro no oRC, quê permite âos intêressados
reqularnente cadasttadôs, acêsso ao sistema eletrônico utilizado e a participação em quafquer
Pregão, na sua forna eletrônica, promôvido peto órgão, e ocorxerá pela atr.lbuição de "senha"
pessoal. Todo o procedimento necessário para reâ1izal o crêdeneiamento, tanbén está disponíve}
no endereço: https: / /bnc. org. br/sistêmâ/ .

7,2,o credenciantento junto âo oRC para participação desLe Pregáo, implica a responsabi lidade
do licitante ou de seu repr.esentantê têqâ1 e a presunÇão dê sua capacidadê técnica para
realÍzaÇão das transaÇões inerentes ao certame.
7.3.o licitante responsabj- 112a-se êxclusiva e formalmente pelas trânsâÇõês efetuadas em sêu
nome, âssume como firmês e veldadeiras suas propostas ê sêus lances, inclusive os atôs
praticados, diretârÀente ou por seu representantê, êxcluída a rêsponsabi lidade do provedor do
sistena êlêtrônico ou do oRC por eventuais danos decorrentes de L1sô indêvido da aefe.rida
"senha" de acesso, ainda que por têrcêj-ros.

8.0.DÀ ÀPRESENEÀÇÃO DÀ PROPOSEÀ E DOS DOC{J}I'E§IOS DE BÀBILTTÀçÃO
8.1.os licitantes encaminhaxáo, exclusivarflente por meio do sisteBa eletrônico utilizado,
conconitantemente com os docrmentos de HÀBILITÀÇÃo ex.iqidos neste Editaf, PRoPosTÀ com a
dêscriÇão do objeto ofettado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para âbertura da
6essão púb1icâ, quando, êntáo, encerrar-se-á automaticanênte êssa êtapa dê envio da referida
documentaÇão -

8.2.o envio da proposta, acolnpanhada dos docrmentos de habilj"taÇão exigidos neste Editaf,
ocorrerá por meio dê "senha" de acesso ao sistema eletrônico-
8.3.Às Microempresas e Enpresâs de Pêqueno Porte deveráo encaminhar a documentaÇão de
habilitaÇão, ainda que haja alguma restriÇão dê regularidadê fiscal e trabalhista, nos ternog
do Àrt. 43, § 1", da Lei L23/06.
B.4,Incunüirá ao licitante acômpanhar as opêraçôes no sistena eletrônico duxantê a sêssâo
púbIica do Pregão, ficando responsávêl pelo ôrlus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistêma ou de sua desconexão.
8.5.Àté a abertura da sesseô púb1ica. os licitantes poderão retirar ou substitulr a proposta e
os documentos de habilitaÇão antêriôrmente inseridos no sistema.
8.6.Não será estabelecida, nessa etapa do cêrtame, ordem de classificaÇão entxe as propostas
apresentadas, o que sônênte ocolrerá após a reaflzação dos procedimentos de negociaÇão e
julgânento da proposta.
8.?.os documêntos quê compôeln a proposta ê a habilitaÇão do licitante nelL1o. classificado
somentê sêrão disponibilizados para avaliaÇâo do Pregoeiro e para acesso público após o
encer.rarnento do envio de fances.
8.8.O licitante será responsáve1 por todas as transaçôes que forem êfeluadâs em seu nome no
slstena eletrônico, assumindo como firmes e verdadeitas suas propostas e lances.
8.g.Todas as referências de l-empo nestê EditêI, no aviso e durante a sessão púb1ica obedecêião
o ho-rár.io de BrâsíIià - DE. À

8.10.O licitante poderá substituj.r aquele6 documentos de habllitaÇão, exiqidos neste cert+bkí
que constem do Sistêmâ de Cadastramento Unificado de Fornêcêdorês SICÀF do Governo f'edeff{\
apresentando, obrigatoriamente, em substituiÇão apênas aos documentos por êIe abransidos\l[)S\



respectiva "DeclaraÇão" de situaÇão do fornecedor. enitida pelo referido sistema, em plena
valldadê, assim considerada: a data dê vencinênto do câdâstro e, principâImênte, a vafidade do
documento registrado.

9. O.DO PREENCHIMENÍO DA PROPOSTA
9.1.O licitante devexá ênviar sua PROPOSÍA nediante o preenchinênto, no sisteÍia eletrônico, de
todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real
adêguação e exequibilidade, tais cono:
9.1.1.va1or unitário do item: expresso eta moeda correntê nacional;
9.1.2.Quantidade: conforne fixada no Termo de Refêrência _ Ànexo Íi
9.1,3-Marca: se for da própria emprêsa deverá ser informado "própria".
9.2.Todas as espêcificaçõês do objêto contidas nâ propôstâ vinculãm o Côntratado-
9-3.será cotado um único preÇo para cada item, con a utilizaÇão de duas Çasas decimais.
9.4.À quantidadê dê unidadê a ser cotada está fixada no Terr0o dê Rêfêrência - Ànexo I.
9.5.À indicaÇáo de "própria" ero canpo especifico, como por exêmpIo "maxca", para o caso de
bêns produzidos pela própria ernprêsa, é condição para a não identificação do licitante.
9.6,Õ envio eletrônico da proposta corresponde à declaração, por parte do licitante, que
cumprê pfenanênte os requisitos definidos para EabilitaÇâo, bem côno de quê está ciente e
concordá con todâs as condiÇôes contidâs neste Edltal e seus anexos.
9.?.No valor propôsto êstará incluso todos os custos operacionais, encargos prewidenciárlos,
trabalhistas, tributários, comerciâis e quaisquer outros que incidam diretâ ou indiretamente
no fornecimento dos bêns -

9-8-o preÇo ofertado, tanto na proposta inieial, quanto na etapa de lances, será de exclusivâ
responsabilidade do licitante, não fhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteraÇão,
sob alegaÇão de erro, omissão ou qualquer outro pretexto,
9,9.Às propostas ficarão disponlveis no sistema eletr:ônico e qualquer ele!|ênto quê poEsa
idêntificar o licitântê iftE orCa dêÉclaaeiflcaçâo da proposta corrêspô4dêntê, sem prejuízo das
sanÇões previstas nesse Edital.

1O-O.DÀ ÀBERÍÚRÀ DÀ SESSÃO, CLÀSSrFrCÀçÃO DÀ9 PROPOSTÀS E EORMULÀçÃO DE IÀNCES
10.1.4 abertura da presente licitaÇáô dar-se-á em sessão pública, por meio de sistêma
êfetrônico, na data, horário e 1ocal indicados nêste Edital.
10.2"O Pregoeiro veraficará as propostas apreseÊtadas, descfassiflcando desde logo âquelas que
não esteja!! em conformidade com os rêquisitos estabelecidos neste Edital, contênhâm vícios
insanáveis ou nâo apresentem as especificáÇões técnicas erligldas no Terlno de Refelência:
10.2.1.Tanrbém sêrá descfassificada a proposta que idêntifique o licitante;
10.2"2.A desclassificação será sempre fundanentada e registrada no sisLêma, con aconpanhamento
êm tempo leal por todos os paiticipântes;
10.2.3.À nâo descfassificaÇão da proposta não inpêde o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, lêvêdo a efêito na fase de aceitaÇão.
10.3.o sistena ordenará âutomatlcamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
par:ticiparão da fase de lances.
10.4.o sistêna disponlbilizará campo próprio para troca de nensagens entre o Preqoeiro e os
licitantês.
10.5.Iniciada a fasê compêtiliva, os licitantes podêráo encaminhar lances exclusivamente por
neio do sistema eletrônico, sendo imêdiatanente informados do seu recêbimento e do valor
conslqnado no registro:
10.5.1.o lance deverá ser ofêrtado pefo valor unitário do itêm.
1O.6.Os licitantes poderão oferecêr fances sucessivos, observados o horário fixado para
abertura da sessão e as reqras estabelecidas neste Edital.
10.7.0 licitante somente poderá ofêrecer lance de valor. inferior. ao últimô por êle ofertado e
rêgistrado pelo sistema.
10.8.o intervalo mínimo de difeiença de valores entre os lances, que incidirá tânto em relação
aos lances intel:nêdiáriôs quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta não deverá sêr
inferior a RS 0,01 (um centavo).
10.9.sêrá adotado para o envio dê lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os
ficitantes apresentarão lances púb1ico6 e stlcêssivos, com prorrogaÇões.
10.10-À etapa de lancês da sessão pública têrá duração de dez minutos e, após isso, será
prôrrogâdâ autonaticamente pelo sistêma quando houver tance ofertado nos últimos dois minutos
do período de duraÇão da sessão pública,
l-0.11,À prorrogaÇão autonática da etapa de lances, de que trata o ltem anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houvêr lances ênviados nesse período de
prorrogaÇão, inclusive no caso de lâncês intermediários,
10.12.Não havêndô Dovos l-ances Da forma estabelêcida nos itêns anteriores, a sessáo púbfica
êncerrar-se-á automáticêmênte.
10.13.Encerrada a fase cômpetitivâ sen que haja a prorrogação autoitática pefo sistema, poderá
o Pregoeiro, assessorado pela Equipe de Àpoio, mediante justificêtiva, admitir o reinlcio da
etapa de envio de Iânces, em prol da consecuÇão do rnêIhor preÇo.
LC-14,Não serâo âceitos dois ou mâis lances de mesmo valor, prêwâ1ecêndô aquele que for
recebido e registlado ên primeiro lugar.
10.15.Duraotê o transcurso da sessão púb1ica, os licitantes sêrão iDfornados, em Lempo lea1,
do valor dô menor lance registrado, vedâdâ a idêntifÍcaÇão do ficitantê.
10.16,No casô dê dêsconêrâo com o Pregoeixo, no decorrer da etapa competltiva do Pxegão, o
sistema êfetrônico poder:á pêrmanêcer acessíve1 aos ficitantes para a recepÇão dos lanc
10.1?.Quândo a desconexão do sistena eletrônico para o Rregoeiro persistir por temp{$
a dez minutos, a sessão púb1ica sêrá suspênsa e relniciada somente após decorriÇ.4f1



quatro horas da comunj-caçáo do fato pel-o Pregoeiro aos participantes, no sltio eletrÔnico
utilizado para di\ru1gaÇão.
10.18,O critério de jul,garnento adotado sêrá ó nenor preço, conformê dêfinido neste Edital e

sêus anexos.
10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá corn o valor dê sua proposta.
10.20.Em relaÇâo a itens não exclusivos para participaÇão de nicroempresas e eÍrpresas de
pequeno porte, !úra vez êncerrâda a etapa dê lances, será efetivada a verificaÇão automática do
porte da entidade empresarial, o sistena identificará em coluna própria as m.icroempresas e

empresas dê pêqueno porte particípântes, procêdêndo à comparação com os valores da plimeira
colocada, se esta for empresa de maior por.te, assim como das denals classificadas, para o fim
dê aplicâr*se o disposto nos Àrts- 44 e 45, da Lêi 123106.
10.21-Nêssas condiÇôes, as propostas de microempresas e emplesas de pequeno porte que se
encontrarem ná faixa de até cinco por cento acima da nelhor proposta ou do nelhor lance, serão
consldêrêdas empatadas con a primeira colocadâ'
1"0.22.À melhor classifiÇada nos terrnos do item anterior teÍá o direito de encaninhar uma
úttima ofêrta pãra desenpate, obrigatoriamente em valor inferior ao da prlneira colocada, no
prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicaçáo automática para
tânto.
10.23.Caso a microempresa ou a emprêsa de pequeno porte melhor classificadâ desista ou nâo se
manifeste no prâzô êstabêlecido, seráo convocadas as demais ficitantês microempresa e empresa
de pequeno porte que sê êDcontrem naquele inlêrvalo de cinco por cento, na ordêm de
classificaÇão, para o exercÍcio do mesno di:reito, no prazo êstabelecido no item anterior.
10.24.No caso de êquivalência dos valores apresentâdos pelas microenpresas e êlnprêsâs de
pequeno porte que se encontrêtn nos intervalos estabelecidos nos itêns anteriores, será
realizado sorteio entre elas para quê se ldêntifique aquela que prineiro poderá apresentar
nelhor ôfêrta.
10.25.só poderá haver enpate enlre propostas iguais, não seguidas dê lances.
10.26.Havendo êventual ernpate entre propostas ou fances, o critério de desempate será aquele
previsto no Àrt. 3', § 2", da Leí 8,666/93, assêgurando-se a prêferência, sucessivamentê, aos
bens:
10.2 6. 1. Produzidos no Pais;
10.2 6.2 . Produzidos por empresas brasileiras;
10.26.3.Produzidos por enpresas que invistam ern pesquisa e no desenvofvj.mento de lecnologia no
País;
1-O .26.4.Ptodvzídos por empresas que comprovem curnprimento de reserva de cargos ptevj-stà êm 1el
parâ pessoa cotn deficiência ou para reabilitado da Previdência social e quê atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislaÇão.
10.27-Per.sistindo ô enpate, ê proposta vencedora será sorteada pelo sistena elet:rônico dentre
as propostâs ou os lances empatados.
1O-2B.Encerrada a etapa de envio de lâncês da sessão pública, o Pr:egoeiro deverá encaninhâr,
pê1o sístema eletrônico, contraproposta ao llcitânte quê tenha apresentado o melhor preÇo,
para quê seja oblida nelhor pioposta, vedada a negociaÇão em condiÇôes difer.entês das
previstas neste Edital:
10.28.1.À nêgociação será.ealizada por meio do sistema, pôdeôdo ser aconpanhada pelos dêmais
1i citantês;
\0.28.2.O Pregoeir.o solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, enviê a sua ploposta atualizada, adequada âo ú1timo lance ofertado ê âpós a
negociaÇâo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complemêntares, quando
nêcessários à confirnaÇão dâquê1ês êxigidos neste Edital e já aprêsêntados.
10.29.Hêvêndo necessidade, o pr:êgoeiro suspenderá a sessão, informaDdo no sistêma a nova data
e horário para a sua continuidadê.
10.30,Àpós a nêgôciâÇáo do preÇo, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitaÇáo ê iulganento da
p:roposta.

11. O. DÀ ÀCETÍÀBTLTDÀDB DÀ PROPOSTÀ VEI{CEDORÀ
11,1,Encerrada a etapa de negociaÇão, o Prêgoeiro examinará a proposta classificada en
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à conpatibitidade do preÇo em relaÇão ao máximo
estipulado para contrataÇáo neste Çertarne.
11.2.Havendo proposta ou lancê vencedor com valor final para o rêspectivo Ítem relacionado no
Anexo I - Íerno de Rêferência - EspecificaÇões, na coluna código:
11-2,1,supêrior ao estiroado pelo oRC, o item será desconsiderado; ou
71.2.2,Com indíciôs que conduzan a uma presunÇão relâtiva de inexequlbi 1j.dade, pê1o ct:itério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situação, náo sendo possivel a imediata
confilmaÇâo, poder:á ser dada ao licitante a opôrtunidãdê dê deÍtonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo dê 72 (sêtenta e duâs) horas pâra comprovar a viabilidade dos
preços, conforlne paremetros do mesrÍro Àrt. 48, II, sob pena de desconsidêrâÇão do item.
11.3.Sa1ienta-se gue tais ocor!ências não desclassificam automaticamente a proposta, quândo
for o caso, apênâs o itêm correspondente.
l-1.4.o valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presêntê licitaÇâo - vâ1or dê
Referência -, está devidamente informado neste instrlullêoto convocatório - Anexo 1-
11.5.Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências pârâ aferir a
exequibilidâdê e â lêgâlidade das proposlas. devendo apresentar as provas ou os indlcios qúê
fundamêntam a suspeita.
11.6.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reafizaÇáo
diligências, com vistas ao saneamento das propostas. a sessão púb1ica somentê pQdRr-

de
sêr



reiniciada mediante aviso prévio no sistemâ coEl,
antecedência, e a ocorrência sêrá registrada êm ata.
11-?-o pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar docr.mento digital conplêmentar, por
meio do sistema, no prazo dê 24 (vinte e quatro) horas/ §oll pêna de náo acêitação da proposta:
11.?.1.É facultado ao Pregoeilo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicilaÇão
fundamêntada fêita tambén no sistêma pêlo licitantê, antês de findo o prazo-
11.7.2.Dentr:e os documentos passiveis de soticitaÇão pelo Pregoeiro, destacam os que conlenham
as características do prôduto ofêrtado, tais como marca, modelo, fâbricante e procedência,
encaminhados por rneio do sistetna eletrônico, ou, qllândo indicado pelo Pregoeiro, por ouiro
neio eletrônico, sem prejuizo do seu ultêrior ênvlo pê1o sistenâ elêtrônlco, sob penà de náo
aceitaÇão da proposta -

11.3.Se a proposla ou fancê vencedor for dêscfasslficado, o Pregoêlro êxâr0inará a proposta ou
Iance subsequente, e, assin sucessivamente, na olden de classificaÇão.
11.9,o Pregoeiro poderá encaninhar, por meio do sistema eletrônicô, contrâproposta ao
licitante que apreseotou o lance mais vantajoso, para que sejâ obtido melhor preÇo, vedada a
nêgociaÇão eII1 condições diversas das previstas neste Edital:
11.9.1.3arnbén oas hipóteses em que o Pregoeiro náo aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o respectivo licitantê pâra que seia obtido prêÇo melhor;
1a.9.2.A nêgociaÇâo será realizada por meio do sistema, podendo ser aconpanhadâ pelos denais
licitantes.
11.10.Nos itens não exclusivos para a participaÇão de ,nicroenprêsas e empresas de pêquêno
porte, sempre que a proposta não for acêila, ê antês de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verlficaÇão, pelo sistena. da eventual ocorrê[cia do enpatê ficto, previsto nos
Àrts. 44 e 45, da Leí 1"23/06, sequlndo-se a disciplina antes êstabelecida, se for ô caso.
11.11.Hâwendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistena a nova datê
ê horário parâ a suâ continuidade.
11.12.Bncerrada a aná11se quanto à aceitação da proposta,
do licitante. observado o disposto neste Edital.

12-O.DA HÀBILITÀçÃO
12.1.Ressalvado o disposto no itêm 8.10, os licitaBtes deverão êncaminhar. nos teIlnos deste
Edital, a documentação relacionada nos itêns a seguir, para iins de BÀBItIfÀÇã.o I

1 2. 2.PESSOÀ .rtRÍDrCÀ:
!2.2.1.Próna dê inscriÇáo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNP.I, con enissão recente.
Poderá ser substitulda pê14 âpresentaÇâo do CRC SICÀF-
L2.2.2.ALo constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamenle rêgistrado, en se
tratando de sociedades comerciâis, e. no caso dê sociedadês por âçôes, acompanhado dê
documêntos de eleiÇão de seus administradores . Ínscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedadês civis, aconpanhada de prova de diretoria eE! exercicio. Dêcrel:o de autorizaÇão, em

sê trêtando de enpresâ ou sociedade estrangêira êm funcionanento no Pais/ ê ato de registro ô11

autorizâÇão para funcionamento enpedido pelo órgão competentê, quando a ativldade asslm o
exiqi!- Registro comêrcial, no caso de empresa individuâ1. Certificado da CondiÇão de
Microempreendedor lndividual. em se tratando de MEI. Os rêferidos documentos deverão êstar
êcolnpanhados de todas as alteraÇôes ou da consolidação respectivâ. Podêrá ser substituída pela
apresentação do CRC SICÀE.
12.2.3.Regularidadê para con a Fazenda Eêdêral - certidâo Negatlwa de Débitos Rêlalivos aos
Tributos Eêdêràis ê à Dívida Ãtiva da União. Poderá sex substituida pela aprêsêntaÇão do CRC

SICÀ8.
12.2.4.Certidóes negativas das Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da tei. Poderá ser substitulda pêIâ apresentação do CRC STCÀF.
12.2 . 5, ComprovaÇáo de requlâridade relativa ao !'undo c1ê Garantiâ por Tempo de serviÇo EGTS,

apresentando o respectivo Certificado de Requfaridade fornecida pela Caixa Econômica I'edera1.
Poderá ser substituida pela apresentaÇão do CRC STCÀE.
12.2.6.Prowa de inexistência de débitos inadinplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediantê a
apresentaÇão de Certidãô Nêgativa de Débilos Trabalhistas CND?, nos termos do Tltulo VII-À da
ConsofidaÇáo das l,eis dô Trabalho, aprovada pe1ô Decreto-Lêi n" 5.452, de 1" de naio de 1943.
Poderá sêr substituida pela aprêsêntaÇáo do CRC SICÀI.
!2.2.'1 .DeclaÍaÇão atestando que o 1i-citante não possui em seu quadro societário, servidor
púb1ico da ativa do oRc ou de gualquer entÍdade a e1e vinculada, conforme modelo _ Ànexo II.
12.2,8.Certidão negativa de Falência ou Concordata, êxpedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou do DlSTRITO EEDERÀL, pois é integrradâ também aos TERRITÓRIOS (infor:maÇóes
presênte na própria certidão) , com validade não supêrior a 30 dias, excerto nos càsôs em que a
validâde expressa na própria seja maior ôu quando não tlver prazo de valldade expresso, nêste
câso em particular, a sua êmissão não devêrá ser superior a 120 dias a contar da data prevista
pâra abertura da(s) proposta{s). Poderá ser substituída pela apresentaÇão do CRC SICÀE.
12.2.9.Consu1ta CONSOLIDÀDÀ de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contâs da União ou de
NÀDÀ cosNTÀ ou de LICITÀNTES INIDÔNEoS de Pessoa .furídica expedida pe1ô Tribunal de contas da
Unieo, enitida lecentemente, no endêreço eletrônicoi https://certidoes-apf.apps.tcu.qov.br/.
12.2.10.ComprovaÇáo dê capâcidade de desempenlto anterior satisfatóiio, dê atividade igual ou
assernelhada ao objeto da licitaÇãô, feitâ âtravés de atestêdo fornecido por pessoa jurldica dê
direito público ou privado. obserwaÇões: entender-sê-á por Àtestado, DECIÀRÀÇÃo confêccionâdà
em papel timbrado pela contxatante, assinado por sêu responsáveI, ou EMPENHO emitido pelo
próprio contratante ou por sltio êlêtrônico de órgãos Púbficos Eiscalizadores (TCE, 

"CU, 
CGU)

ou ainda, por NoTÀ EISCÀL EIETRÔNICÀ (NE-e, NPS-e que pexmitem sua aferição por mêio de
consulta eletrônica) emitida por terceiros êm nome do participantê ou emitidâ o.t" OrUO{K

no mlnlmo, vinte e quatro horas de

o Pregoeiro velificará a habilitaÇão



12.3.4 existência de restr:içáô relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que o licitantê qualiflcado cono microemprêsa ou enp!êsa de pequêno porte seja declarado
vencedor, uma vez que atenda a lodas as dernais exigências deste Edital:
12.3.1.À declarãÇão dô vêncedor acontecêrá no nornênto iÍrêdiatamentê postêrior à fase de
habilitaÇão.
12.4.À comprovaÇão de regularidadê fiscal e trabalhista das microêmprêsas ê enpresas de
pêqueno porte somêote selá exigida para efeito de assinatura do conttato, obsêrvando-se o
seguinte procêdimento:
12.4.1.Às nicroempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participaÇão nesta
licitaÇão, dêverão aprêsêntar toda a docurnêntaÇão exigida para comprovação de reqularidâde
fiscal e trabalhista, dentre os documentos ênuÍrerados nestê instrumento para efeitô dê
habiliLaÇão, mêsmô que esta aprêsêntê alqu&a restriÇão;
12,4.2.Havendo afguma restriÇâo na comprovaÇão da regularidade fiscal e trabalhista, será
âssegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo têrmo inicíaf corresponderá ao momento em
que o licitante for declarado vencedor. pr:orrogáve1 por igual perlodo. a critério do ORC, para
a regularizaÇão da documêntaÇão, pagamento ou parcelamento do débitô, e emissáo de eventuais
certldôes negativas ou posil-ivas com efeito de certidão negêtlva;
12.4-3.A não regularizaÇãô da documeRtaÇão, ro prazo acina pr:êvisto, iraplicará dêcadência do
direito à contrataÇão, sem prejuízo das sanÇôês previstas no ÀrL. 81. da Leí 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar. os licitanLes renanescêntes, na ordem de classiflcação, para
assi-natura do conlrato, ou revoqar a licltação;
12.4.4.5e, na ordêm dê classificaçãô, sêguir-se outra nicroempresa ou enpresa dê pequeno porte
com alguma restriÇáo na dôcuhentaÇão fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo parâ
regulari zaÇâo -

12.5.Havendo a necessi"dade de envio de docuÍientos de habilitaÇáo conplementares/ necessár.ios à
coÊfirmaÇâo daquelês exiqidos nestê Edital e já apresentados, o licitantê será convocado ê
encaminhá-fos, em folmato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
pênâ dê inabi l itação:
12.5.1.Somente haverá a necessidadê de comprovaÇão do preenchimento de requisitos, mediante
aprêsêntaÇáo dos documentos originais "não diqitais", quando houver alguma dúvida en rêIaÇão à
integridade do docunento digital.
12.6-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicaÇão dê CNpJ/CPE difer.entes, salvo
aqueles l-egalmente permitidos :

12.6.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos dêvêrão estâr em notnê dâ matriz, ê sê
o licitante for a fi1ia1. todos os dôcumentos deverãô estar en nome da filia1, exceto aqueles
quê, pê1a própriâ nâtureza, comprovada[rente. forem emltldos somente em nomê da matriz.
a2.1 .Serâ inabilitado o licitantê que nâo comprovar sua habilitaÇão, seja por não aplesêntar
qualquer. dos docunentos exigidos ou apresenta-fos ern dêsâcordo com o êstabêlecido nestê
Edital.
12.B.No caso de inabilitaÇão, havêrá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos Àrts. 44 e 45, da Lei 1,23/06, seguindo*se a discipllna anles
estabêIêcida para àcêitação da proposta subsequente.
12.9.os documêntos necessários à habilitaÇão deverão ser orgânizados na ordem descrita neste
instnmento, precedldos por indice correspondente. apresentados por quafquer plocesso de cópia
autenticada por cartório competente ou pelo Preqoeiro ou membro da Equipe dê Apoio ou
publicaÇão em órgão da inprensa oficial. Estando perfeitanente Iegíveis, sêm conter borrôes,
rasuras, enendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade. Por ser apenas uma formalidade
que vísa facilitar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o licitante:
12.g.1.Quando o docunenl:o for obtido via Internet sua legalidadê será comprovada no endereÇo
eletrônico nele indicado;
12.9.2.Pode!á ser utilizada, a eritério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de
constante dos arquivos do oRC, para comprovaÇão da autenticidade de elemenLos
pelo licitante.
12.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, inforniando no sistema
e hor:ário para a sua continuidadê.
12.11.Constatado o atendir0ento às exigênci-âs dê hâbi1itâÇão fixadas nêstê Edital, o licitante
sêrá declarado vencedor -

13.O.DO ENCÀMINHÀMENÍO DÀ PRÔPOSTÀ VEIICEDORÀ
13"1-À proposta final do licitante declarâdo vencedôr - proposta atualizada - deverá ser
encaminhada no prazo dê 24 (vintê e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistena eletrônico, ê deverá:
13.1.1.Sêra elaborada êm consonância com as especlficaÇôes constantes deste Edital e seus
Ànexos, redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente,
quando for o caso, se& emendas, rasuras, entrêIinhas ou ressalvas; suas folhas rubricadas e a
última datada ê assinada pelo licitanle ou seu representante Iegal, con indicaÇáo: do valor
g1obaI da proposta; do prazo de entaega; das condiçôes de pagamento; e da sua validade;
13,1.2.Conier a indicaÇão do banco, núÍnero da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamentô;
13.1.3.Estar adequada ao ú1timo lance ofertado e a negociaÇão realizada, acompanhadar dos
documentos coÍÂplementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirnaÇáo daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.

fornecedor,
apresentados

a nôva dala

13,2.Será cotado u]n único preÇo para cada iten, coro a utilizaÇão dê duas casas deciÍràis, sendo
que, nêssê último câso, a indicação em contrário êstá sujeita a corrêção, observand
segulnies critérios:



13.2.1.Ea]ta de dlgitos: serão acxescidos zerosi
13-2,2-Excesso de dlgitos: sendo o primeiro dígito êxcêdênte nênor que cincô, todo o excêsso
será suprimido, caso contrário haverá o alledondêmênto do dlgito anterior para mais e os
dena j.s itens excedentes suprinidos.
13-3.Os prêÇos deverão ser expressos êm moeda corrente nacional, ô preÇo unitário e o total en
algarisnos e o valor globa1 da pxoposta em algarigmôs e por extenso:
13.3. 1 . Exlstindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da nultiplicação do
preÇo unitário pela quanlidade, o pleÇo unitário prevalecerá;
13.3,2.No caso dê divergência êntrê o valor numéricô ê o expressô por extenso, prevalecerá o
valol explesso por extenso;
13.3.3.Pica estabeLecido quê havêndo divêrgênciâ de preÇos unitários para um nesmo produto,
prevalecerá o de menor valor.
13.4.À proposta obedeÇexá aos ternos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especlficaÇões a1i contidas ou que estabeleÇa vlncufo à proposta de
outro licitante.
13.5.À ofêrta deverá ser firne e precisa, limitada, rigorosamenle, ao objeto deste Edital, sem
conter âlte.nativas de preço ou de qualquer outra condiÇão que induza o julganento a rnais de
um resultâdo.
13.6.No valôr proposto êstârá incluso tôdos os custos operâcionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, trlbutários, conerciâis e quaisquer outros que incidan direta ou indiretamente
nô fornêcimênto dos bêns -

13,7,À proposta final dêvêrá ser documentada nos autos e sêrá levada em consideraÇão no
decorrêr da execução do contrâto e aplicação de evenlual sanÇão ao Contratado:
13.7.1,Todas as especificaÇões do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
13.8.Às propostas que contenhâm a descriÇão do objeto, o valor e os docunentos complêhentares
estarão disponíveis na intelnet, após a honologaÇáo.
13.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu êncaminhanento.
L3.10.O prineir:ô subitem deste fTEM/ÍÓPICO que t.rata da EfÀBORÀÇÃo DE PROPOSTÀ será subsidiâda
também pela disciplina do tópico DÀS DISPOSIÇÕES GERÀIS e seu subitem que tratâ do ERRO

sANÁvEL. Com isto, a CPL por intermédio do seu representante, poderá. no julgamento das
propostas, sanar erros ou falhas que náo alterem a substância das propostas e sua validadê
juridica, mediante decisão fundanentada, registrada em ata e acessivel aos licitantês, e thes
atribuirá validadê ê êficácia parâ fins dê habilitaÇão e classlficaÇâo, obsêrvado o disposto
na Lei nô 9.784, de 29 dê janeiro de 1999 e Decrêto n 1,024 óe 2AL9.
13.11-.Das Mârcas/Mode1ôs: sendo una iesponsabilidâdê do participante escolhêr e a registrâr: na
sua Proposta ou por outros meios quando for de foBna eletrônica, esta passa a ser de total
responsabilidade do licitalte. É pertinente esclarecer que a CPL por intefi[édio dô seu
rêpreseote não tern no momento da sêssão cunho técnico que abranja os diversos itetn(ns)
licitados, por i.sso. saber se à referidâ narcâ atende!á o editaf nâ sua lntegra se torna
impossíve1 e inwj"ável durante a sessãor exceltos nos casos en que os concorrentes as provoque
(â CPL), alertando-as que a rêferida marca nâo atenderá o êditâ1. Por isso, dlsciplinar-sê-á
sobxe a tenática, o princlpi-o da vinculaÇão ao editaL, previsto em diploma 1egal pertinente
apaziguada pelo art. 37, inciso XXI da Constiluição ficando a discriroinação do item supêrior
aos demais docunelttos apresentados (na.cas, modetos, catá1ogos e etc.), ou seja, nenhun outro
documento irá sobrepujar a discriminaÇão do editallcio do rêspectivo item, ficando o liciaante
vencedor obrigado a substituir o(s) item(ns) e suais) respectiva(s) marca{s)/nodelo(s) por
outro(s) êquivalente(s) ou supêiio.(es) se for constatado e comprovado quê a(s)
malca(s)/modelo(s) escolhidô(s) e legistfado(a) na proposta não atender(em) as especificaÇõês
do editâ1 na sua lntêgra.

14.0,DOS RECTTRSOS

14,1.Declarado o vencedo! e decorrida a fase de regularização fiscàt e trabalhista da
licitante quêIificada como microempresà ou empresa de pequeno porte, se for o caso, se.rá
concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenÇâo de
recorrer, de forma motivada, isto é, iodlcando cootra quais decisôes pretende lecoxrer e por
quaia motivos, en campo pr.óprio do sistema.
14.2.Havendo quem se manifestê, cabêrá ao Pregoêirô vêrifj-cai a tempestividade e a existência
dê motivação da intenÇão de recoarer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundanentadamente :
14.2.1.Nêsse momênto o Pregoêiro não adêntraaá no mérito recursaf, mas apenas verificará as
condiÇões de a&ni ss i-bi 1ldadê dô rêeu.soi
74.2.2.A falta de manifestaçáo môtivada do licitante quanto à intenÇâo de recorre! i.mpoxtará a
decadência desse direito;
14.2.3.Una vez adni.tido o recurso, o rêcorrentê têrá, a partir de entâo. o prazo de três dias
para apresentar as razôes. pel"o sisterna eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intinados para, quexendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
tr:ês dias, quê cotneçarão a contar do tértnino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurâda
vista imediata dos elementos indispensárzeis à defesa de seus interesses.
14.3.O acolhinento do recurso invalida tão somente os atos insuscetÍveis de aprovêitanento.
14.4.Os autos do processo permanecerão com vista franqueadâ aos interessâdos. no endereÇo
constante neste Edital.

15.0.DÀ REÀBERTTJRÀ DÀ SESSÃO PÚBTÍCÀ
15.1.À sessão pública poder:á ser reâbêrl-a:
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15.1-1-Nas hipóteses de provimento de rêcurso que lêvê à anulaÇão de atos antêrlores à
reaLizaçáo dâ sesgão púb1ica prêcêdênte ou em que seja anulada a própria sessão púbfica,
situação em quê seráo repetj,dos os atos anulados e os que dele dêpendam;
15.1.2.Quando houver êrro na aceitaçãô do prêÇo nêlhor classificàdo ou quando o licitantê
declarado vêncedor não asslnar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
conprovâr a regulaxizaÇãô fiscâ1 e trabalhista, nos termos do Àrt' 43, s1", da Leí !23/06.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedinentos inediatamênte posteriores ao encêrramento da
etapa de lances.
15.2.Todos os llcitantes renanescentes deve!ão ser convocados para aconpanhar a sessão
reabelta:
15.2-1.À convocaÇão se dará por meio do sislema êletxônico (chat) ou e-nai1, dê acôrdo con a
fase do plocedinento Ii.ci tatórj.o;
15-2-2-A convocaçâo feita por e-mail dar-se-á de acordô com os dados contidos no Cadastro
Digital do ORC, sendo responsabilidade do Ilcitante lnantêr seus dados cadastrais atuali-zados.

16.0.DÀ ADJTTD r CÀçÃO E HOMOLoGAçÃO
16.1.o objêto da licitaÇão será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por alo do
Pregoeiro, caso nâo haja interposiÇâo dê recurso, ou pêla autoridade supêrior do oRC, após a
regular decisão dos recursôs apresentados.
16.2.Àpós a fâsê recursal, constatadâ a rêgularj-dade dos atos praticados,
supêrior do ORC homologará o procedinento licitatóri.o.

a autoridade

17,0.DO CONTRATO
17.1.Àpós a homologaÇãô pela àutoridade supelior do oRC, o adjudicatário será convocado parâ,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimentô da notificaÇáô. assinar
o lespectivo contratô, elabolado em cônforríidade com as nodalidades pêrmitidas pela Lei
8.666/93, podendo o nesno sofrer alteraçôes nos ternos definidos pela refêrida norma:
17.1.1.o prazo de convocaÇão poderá se! prorrogado uma vez, por iguaf perlodo, quando
solicitâdo pela paite durante o seu transcursô ê dêsde quê ocorra môtivo justificado aceito
pê1á ÀdministÍaÇáo;
17.1.2.Não atendendo à convocaçào para assínar o contrêto, ê ocorrendo esta dentro do prazo de
walidade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos quê porventura Lenha obtido
como vencedor da f icitação;
17.1.3.Na assinatura do contrato será exlgida a comprovaÇâo das condiÇões de habilitâÇáo
consignadas nêste Edital, que dêverão ser mantidas pelo licitante durante a vigêncla do
referido contrato;
17.1.4.casô o liciiantê prineiro colocado, após convocaÇão, não comparecer, não comprovar as
condiÇões de habilitaÇão consignâdas neste Edital ou se recusar a assinar o coDtrato, sêm
prejuizo da aplicação das sanções p!êvistas nestê instrunênto e das demais cominaÇôes legais
cabiveis a esse licitante, é facultado à Àdminislrâçãô convocar os licitantes renarescentes,
rêspeitêda a orden de classificaÇão e s uces s ivarnente , para, apos a comprovaÇào dos requisitos
para habilitaÇáo, analisada a proposta e evenLuais documentos complementares e, feita a
negociaÇáo, assinar o cont:ratô.
17.2.o contrato que eventualnente venha a ser assinado pelo licitante vêncêdor, poderá ser
alter.ado con a devida justificâtiva, unilaterafmente pelo Contratante ou por acordô êntre as
pârtês, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rêscindido, de pleno direito, cônforme o
disposto nos À-rts. 'l'lt '78 e 79, todos da Lei 3-666/93,' e realizado nâ forma de fornecimento
pàrcê1ada.
17.3-o Contratado fica obriqado a aceitar, nês nesmas coÂdições contrêtuais, os acréscímos ou

. supressõês quê se fizerem nas compras, at'é o respectivo limite fixado no À!t. 65, § 1o da Lei\-- 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá excêder o limite estabelecido, salvo as
§upressõês resultântês de aeordo celebrado entre os contratantes.

18. 0.DO REA!,USIA!.IENTO
18.1.os preços contratados são fixos e irrêajustáveis no prazo de um ano.
18.2.Dentro do prazo de vigência do contrâto e mêdiantê solicitaÇâo do contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno dê um ano, na mêsma proporção da variaÇâo werificada
no IPCÀ-IBGE acumufado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaÇões Íniciadas e concluldas àpós a ocorrêncià da ànualidade.
18.3-Nôs rêajustês subsêquentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a
partir dos efeitos finânceiros do ú1timo reajuste.
18.4.No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice dê .êajustamento, o Contratante pagará ao
contratado a importância cafculada pela ú1tima variaÇão conhecida, liquidando a difêrenÇa
correspondentê tão logo sêjê divulgado o indice definitivo. Eica o Contratadô obrigado a
apreseota! nenória dê cá1culo rêferente ao reajustamento de preÇos do vêlor remanescente,
sempre que este ocorreÍ.
18 ,5.Nas afêriÇôes f j.nai s,
definitivo.
18.6.caso o índice estâbe1êcido para reâjustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotâdô, em substituição, o que vier a ser deteminado pela
legislaÇão eotáo em vigor.
18.7.Na ausência de previsãô 1êgá1 quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustanento do preço do valo! remanescênte, por neio de termo aditivo,
1B.B.o reajuste poderá ser realizado por apostilârnento-

o indice utilizado para rêajusLe será, obrigatoriamente, o

19.O-DÀ COMPROVÀçÃO DE EXXCUÇÃO E RECEBTMENTO DO OBJEAO



19.L.Executada e prêsênte contratação e observadas as condiÇôes de adimplenento das obrigações
pact\.iadas, os procedimentos e prazos para lecêber o seu objeto pê1o ORC obedecêrão, conforme o
casor às disposiÇôes dos Àrts. '13 a'/6, da Lei 8.666/93.
19.2.Serão designados pelo oRC lepresentantes com atribuiçôês dê cêstor ê Eiscal do respêctivo
contrato, nos têrmos da normâ vigente, êspêcialmênte para aconpanhar e fiscalizâr a sua
execuÇáo, rêspectivamentê, permitida a contraqâção de terceírôs parâ assistência e subsÍdio de
infôrmaÇõês pertinêntes a essas ãtribuiÇôes.

2O.O-DÀ.S OBRICÀçõES DO CONTRATÀIITE E DO CONTRATÀDO
20. 1.Obri.gaÇôes do Contratante;
20.1.1.Efetuar o paganento rêfâtivo ao objeto contratado êfetivamente realizado,
as cfáusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábêisi
2 0 . 1 . 2 . Propolcionar ao Contratado tôdos os meios necessários para a fiel erecuÇáo
presente contrataÇão, nos tertnos do correspondente instrumênto dê ajuste;

de acordo con

do objeto da

20.1.3.Notiflcar o Contrâtâdo sôbre qualquêr irreqularidade encontrada quanto à qualidade dos
pxodutos ou serviÇos, exercendo a mais ampla e completa fiscâIização, o que não exime ô
Contratâdo de suas responsabilidâdês pâctuadas e prêcêitos legais;
20.1.4-Outras obrigaÇôes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànêxo fII.

20.2 -ObrigaÇôes do Contrâtado:
20.2.1.Responsabi1izar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à 1êgisIação fiscal,
civi1, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidôs, a
qualquêr t1tu1o, perante seug fornecedores ou têrceiros en razão da execuÇãô do objeto
contratado,'
20.2.2.Substituir, arcando com as dêspesas decorrentês, os materiais ou serviÇos que
aprêsentaren defeitos, a1têrêçôês, imperfeiçôes ou quaisquer irregufêridadês disctepantes às
exigências do instrumeDto de ajuste pactuado, ainda que constâtados sonênte após o recebimento
ou pagaroento;
20.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em paltê, o objeto da contrataçáo, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante;
20 .2 .4 .Manter , durantê a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, ên
compatibilidade corn as obrigações assumidas, todas as condições de habilitaÇão ê qualificaÇào
exÍgida§ no respectivo processo licitatório? conforme o caso, apresentando ao Contratante os
documentos necessários, setnpre que solicitado;
20.2.5.Emitir Nota Êiscat correspondente à sede ou filia1 da empresa quê efetivanentê
pârticipou do certãDe e consequêntemente âpresentou a documentaÇão exigida na fase de
habilitaÇão;
20.2.6-Executar todãs as obrigaÇões assunidas semprê côm obsêrvância a nelhor técnica vigente,
enquadrando-se, aigorosamentê, dentro dos preceitos leqals. normas e especificaçôes técnicas
correspondentes;
20.2.7.Outras obrigaÇôes estabelêcidas e rêlacionadas na Minuta do Contrato - Anêxo IIÍ.

21.O.DO PÀGÀI,'ENTO
21.1,o paqamento será realizado mediante processo regular e em obsêrvância às normas e
procedinentos adotados pelô ORC, da seguinte maneira: Para ocorler no plazo de trinta dias,
contados do pêrlodo dê âdimplemento-
21.2.o desembolso máximo do perÍodo, não sêrá superior ao valor do respectivô âdimplemênto, de
acordo con o cronoçÍrama aprovado, quândo for o caso, e sempre en confolmidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
21.3.Nenhum vâ1or sêrá paqo ao Contratado enquanto pendentê de liquidaçãô qualqllêr. obri.gaÇáo
financêira que thê for j.nposta, em virtude de penalidadê ou inadinplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendênte, sem que isso gêxe di:reito a acréscino de qualquer
nâturêza.
21.4.Nos casos dê evêntuais atrasos de pagiamento nos termos destê lnstrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de âlgulna forma para o atraso, será admitida a compênsaÇão
financeira. devida desde a data fimitê fixada para o pagamento até a data correspondente âo
efetivo pagamento da parcela. Os encarqos moratórios devi.dos em xazãô do âtraso no pagamênto
serão cal-culados corB utillzação da seguinte fórmula: EM - N x VP,I, onde: EM = encatgos
moratórios; N = númêro dê dias êntrê a data prevista para o pagârnênto ê a do efêtivo
paganentoi vP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim
apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo Tx = percentual dô ]PCÀ-IBGE acrmulado nos úlLinos doze
mesês ou, na sua falta. Lrm novo lndice adotado pelo Governo Eêderâl que o substitua- Na
hipótese do referido Índice estabelecido para a compensação financêi:ra venha a sêr extinto ou
de qualguer forma não possa nais ser utilizado. será adotado, etn substitulÇão, o qL1ê vier a
ser detêfininadô pêfa legislaÇão eotão em vigor.

22. O .DAS SÀNçôES ÀDMrNrSrRÀTr\rÀS
22.7.Qnenl., convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contratô,
deixar de entxegar ou aprêsênta! docuEêntação fâ1sa exigída para o certane, ensejar o
retardanento da êxecuÇão de seu objeto, não nantiver a propostâ, falhar ou fraúdar na execuÇão
do contrato, cohportar-se de modo inidôneo, declarâr informações falsas ou cometer fraudê
fiscal, garantido o direitô à ampla defesâr ficará irpedido de licitar ê contratâr cor0 a
União, Estados, Distrito Eêderal ôu Munj-clpios e, sêtá descledenciado do Sistêtna de
Cadastrarnento Unificâdo de Fornecedores SICÀF do Governo Eederal e dê sistenas semeLhantes
mantidos por Estados, Distrito FedelaL ou Uunicipios, pelô prazo de até 05 (cinco) anoql .aámprejulzo das rnultas previstas neste Edital e das demais cominaÇõês legaj"s. 
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22.2.À recusâ injusta ên dêisar dê cumprir as obrigaÇõês assurnj.das e preceitos legais,
sujeitará o Contratâdo, gârantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Ar.ts. 86 e 8?, da Lei 8.666,/93: a advertência; b - multa de mora de 0,53 (2êro vÍrguIa cinco
por centô) aplicada sobre o vaLor do contrato por dia de atrasô na entrega, no inicio ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobrê o valor contratàdo
pela inexecuÇão total ou parcial do contratot d - simultaneamente, quaLquel: das penalidades
cabivêis fundahêntadas na Lei 8.666193 e na Lej. f0.520/02.
22-3-Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a cômunicaçáo aô Contratadô, será automaticamêntê descontado dã primeira parcela do
pag.Lmento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1? (un por
cento) âo mês, ou, quando for o câso, cobrâdo judicialmêntê.
22-4-Ap6s â aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realj.zar-se-á conunlcaÇão
escrita ao contxatado, e pubficado na imprensa oficial, excluldas as penalidades dê
advertência e mult-â de nora quando for o caso, constando o fundamento 1ega1 da puniÇáo,
ioformando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente.

23. 0.DÀS DTSPOSTçóES GERÀIS
23.1.Da sessão pública dô Piegâo di\,,ulgar-se-á Ata no sistema eletLônico.
23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impêÇa a r:ealizaçáo
do certame na data narcada, a sessão será autonaticanente transferida paxa o prirneiro dla úti1
subsêquêntê, no mesmo horário anterlôrmente estabelecido, dêsdê que não haja comunicaÇáo em
contrário, pelo Prêgoei ro -

23,3.Todas as referências de teÍlpo no Edital, nos seus Àner<os, no aviso ê durante a sessão
pública obselvaráo o horário de Brasilia - DF.
23-4-No julgamento das propostas e da habilitaÇão, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas. dos documentos ê sua validade jurldica, mediante
despacho fundamentado, r:egistrado êm Àtá e acessívef a todos, âtribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitaÇão ê classificação.
23.5.À homologaÇão do resultado desta licitaÇão não implica.á direito à contrataÇão.
23.6.Às nornas disciplinadoras da licitaÇão serão sempre interpretadas em favor da ampliaÇão
da disputa entrê os interessados, desde que nâo comprometân o intêxesse do ORC, o princípio da
isonomia, a fi.nalidade e a segurança da contrêtaÇão.
23-7.os llcitantes assumem todos os custos de preparaÇão e apresentâÇáo de suas propostas e ô
oRC não será, em nenhum caso, responsáveI por esses custos, independentemêntê da conduÇão orl
do resultadô do processo licitatório,
23.B.Para tôdos os efeitos, na contagen dos prazos estabelecidos neste Edital e sêus Ànexos,
excluir-se-á o diâ do inlcio e incluir-se-á o do vencimento. Só se inj.ciam e vencem os prazos
em dias de expediente no oRC.
23,9-o desàtendimento de exigências formais não essenciais não inportará o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os princlpios da
isonomia e do interesse púbIico.
23,10.ftt caso de divergênciâ entrê disposi.Ções do Edital e de seus Ànexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
23.11.Decairá do direito de irnpugnar perante o ORC nos têrnos do prêsente instxumento, aquele
quê, tendo-o aceitadô sem objeÇão, venha a apresental, depois do julgarnento, fãlhas ou
iraregularidades que o viciara( hipótesê em quê taI comunicado não terá efeito de lecurso.
23,12 .Às dúvidas surgidas após ã apÍesentaÇão das propostas e os casos omissos neste
instnr$ento, ficarão únlca e exclusivamente sujeitos â interprêtâÇão do Prêgôeiro, sendo
facultada ao mesmo ou a autoridade superior do oRC, en qualquer fase da licitaÇão. a pronoção
de diligêIrcia, na forma do Àrt- 43, §3', da Iei 8.666/93, destinada a êsclarecer ou a
coÍnplêmentar a instlução do processo.
23.1-3.o Edital e seus Ànexos tâmbém estão disponibilizados nâ Íntêgra no endereço eletrônico:
https : //bnc. org. brlsistema/; ê poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante
processo regular e observados os procedimettos deflnidos pefo ORC, no endereÇo: Rua do
Conercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, nos horários nofinais dê expêdiente: das 0B:00 ãs
12:00 horas; nêsmo enderêço e horário nos quais os autos do processo adtBinistrativo
permanecerão con vista frânquêada aos interessados.
23.14.Pata dirinir êventuais controvérsias decolrentes dêste certame, excluido qualqlrer outro,
o foro competente é o da Conarca de Guarabira, Estado da Paralba.
23.15 - Doutrinas também previstas:
1, PRÀzo PÀRA APRESENTÀÇÃo DE NovÀ DocuMENÍÀÇÀ.o ou PRoPosTÀs: o oRC por intermédio da cPL
poderá aplicar a doutrina do Àrt. 48, § 3o (Quando todos os licitântes forên inabilitados ou
todas as propostas fôlen desclassificadas, a âdministraÇão poderá fixar aos Licitantes o prazo
de oito días útêis para â aprêsêntâÇão dê nova documentaÇão ou dê outlas propostas escoimadas
das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de conwite, a reduÇão deste prazo para
três dias úteis.) da Lei a.666/t993 e suâs alteraÇôes posteriores.
2- DTSPENSÀ DE ÀfVÀRÁ: Confome doutrina a Lei 73.8'14/2019, art- 1o,§6o; art. 3o.I e art. 9",
55" e tatnbér0 da ResoLução n" 51, de 11 de julho de 2019, no Àrt. 3" Para os fins do art. 3", S
2", inciso II, da Medidâ Provisória n" 881, de 30 de ab:riI de 20L9, são consideradas de baixo
risco ou "baj.xo risco À", parâ o êfêito especÍfico e exclusivo de dispensar a necessidade de
atos públicos de liberaÇão da atividade econômica, aquelas atividades que se qualifiquen,
s imultanêânênte, como de: II - baj-xo lisco ou "baixo risco À" referente à seguranÇa sanitária,
ambientâl, incluindo soble o ar&biente do trabalho, e econômica, na forma do caput do art- 5o.;
com islo dispensando âs empresas concej-to de bairo risco ou baixo risco Àr para operaÇâo ou
funcionamenLo de atividâde êconônica. Sêndo âs êmpresas participantes beneflciadas pela

s-



referida resoluÇáo e com sito, sendo dispensadas de apresenta!ên dê Àlvará sanitário ou
documento equivalente.
3. ÀUTENTICIDADE E RECONHECIMENTO DE EIRMÀ DE EOTOCóPIÀS: Em conformidade a tEI N" L3.'126, DE
B DE OUrUBRO DÊ 201A, que institui. o SeIo de Desburocrati zação e Sinplificação, no que

lnclsos:
<httpr//legislacao.planalto.gov,lrrl1egis1à,/1êgislacao.nsf,/Viv f denti ficacâo / lê!L à 2OL3 .'l 26-
2018?OpenDocument> Àr.t. 3o Na :refaÇão dos órgãos e enlid;des dos Poderes da União, dos
Estados, do Distlito Federal e dos Municiplos com o cidadão, é dispensada a exigência de: I
reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinâtura com aquela
Çonstante do documento de identidade do signatário, ou êstando êstê presente e assinando o
documento dlante do aqente, lavrar sua autentj-cidade no pr:óprio documento; IÍ - autenticação
dê cópia de doêumento, cabendo ao agente administ1:âtivo, mediânte a conparaÇão entre o
original e a cópia, atestar ê autenticidade; Portanto, en obediência ao que postula a rêferida
lei, que sê destina a reconhecer e esti![u1a, o funclonamento da êdministraÇão púb]ica e
rnelhorâr seu âtendimento, eliminando as formalidades desnecessárias ou desproporcionais que
frustrêm ou dj-ficultêm as finalidades êlnejadas (concorrência) [art.: fo, Parágrafo únicor
incisos: I e IIl, desobr.iga se a autenticação das fotocópias apresentadas ou reconhecimento de
firma de documentos dos quais nêcessiten de aferição de autênticidade, Sendo estas
lautenticidâdesl , realizadas no nomento da sessão INO CREDENCIÀMENTO] e em casos especificos
[NÀ HÀBILITAÇÃ.O] .Todavia, o participante dêcidindo aprêsentar suas fotocópias autenticadas por
órgáo conpetente ICartório de Nôtâs Oficiais], desobriga a apresentaÇôes dos documentos
origj-nâis no monenLo da sessào-
4. . RêssâIla-se que para a doutrinâ do j.nicio dos trabalhos, qualquer membro da CPÍ, poderá
recolhe! os docthêntos dos participantês ENTEDIMENTO para o INÍcIo DOS TRÀBALHOS: Doutrina
para inlcio dos trabalhos respeitando o horário: este instrumento não plevê tôlêráncia para o
inlcio da sessão. Di s cipl inâr-s e-á como j.nlcio dos trabafhos o rnornento em que se recolhem as
documentaçÕes l de credenciamento (quando o licitante desejar se credenciar) juntamente com os
envelopes de habilitaÇão e proposta de prêÇos. Portânto, no horário marcâdo, a CPL (composta
por seus membros) irá anunciar o iêcoLhimento das documentaÇÕes e os presentes (licitantes)
irão repassar estes (credenciamento, habifitaÇâo e proposta) ao membro daquela (Cpl) . Àpós o
recoLhimento dê todas as documêntêÇões nêcessáiias para a participaÇão, nênhuna outra
documentação será aceita daqueles que adentrarem o recinto após o xecolhlmertto. Àpós
recolhidas as documentações, tramita âs fases seguintes: de credenciarnento ê a depênder da
rnodalidade, fasês de habilitaÇão e propostas e lances vêrbais fixando o horário determinado.
Já os denais trâmites sequintes (da sessâo) : credenciamento e a depender da modalidadê, fases
dê hâbilitaçáo ê propostas e lances verbâis, apenas aquelê ou aqueles que detém os poderes
para tais procedinentos.
5. ERRo SÀNÁVEL: Nêste editâ1, doutrinar-se-á o Decreto 10.024
8", XfI, allnea h, art., 1'7, art. 47 e o 55, asain cono o art.
JÀNEIRO
<http: / /1egi slacao. planalto. gov. brl1egis 1a/legis 1acao. nsf/Viw_ldentificacao / lei\209 .'7a4-
19gg?OpenDocurnent>, que tratam do sanêaÍrênto dê erros ou falhâs na proposta ou nã
documentaÇão. sem conprorneter o teor substancial que dá respafdo juridico (a intenÇão da sua
exigência no êdi ta1) -

6. DISPBNSA PARÀ O MEI: Os Microenp!êendêdorês Individuais iquando for o caso e en objeto
pertinente a sua âtlvidadê) nâo precisarão apresentar BalanÇo Patiimoni.al do último exerclcio
social. por motivo de serem desobrigados de manterêm contabilidade fornal, a exemplo cio qr-re sê
exj"ge. Dispositivos 1êqais: Código Civil BrasileÍro. art- 966, art. 970, art. 1.179, 52';
ResoluÇáo n" !6/2009 da c.G.sIM, art, 3o incisos ÍII, IV. VIf; Lei ^" 11.59A/200'7i L.C. no
L23/2446 art. 18 -À, §1o..]. BENS À PRONTÀ ENTREGÀ OU LOCÀÇÔES DE }ÍÂTER]AIS: DOUITiNAT-SE-á NEstE diPlÔMA, Nâ SUA
lntegra, o Dec!êtô n" 8.538 de outubro de 2015 e en particular o art, 3Ô, quando o objeto
pertinente for para o fornêcinento de bens pala pronta entrega ou para a locaÇão de materiais.
con isto. a êxigência do BalanÇo Patrimonial prêsentê no iten de habilitaÇão se:rá
descônsidêrada. Ressalta-se que tal beneflcio sêrá atrj.buldo apenas aos licitântes que através
de documento pertinente comprovar seu enquadramento de porte êmpresarial sob uma licitaÇão de
objeto pertinente.
8. REAIIZÀÇÂO DE PESQUISÀS I Este instrtrmento podeiá atender a recomendação do Àcórdão
2A16/2014 [P1enálio: "orientem os órgãos, entidades e secrêtarias administrativas que the
êstào vinculados ou subordinados sobre as cautelas a serem adotadas no planejamento de
contrataçôes de ernpresas parê prestaÇão de serviços de organização de êventos, de modo a não
restringir a pesquisa de preços às cotaçôes realizadas junto a potenciais fornecedores,
adotando tanbéh outros parânetros, confornê prêvisto no art. 20 da IN SLTI,/MP 5/2014, c/c o
art. 15, inÇiso v. da Í,ei 8.666/19931.
9. ÍNCUMBENCIÀ PÀRÀ REAIIzÀÇÃo DÀs PESQUISÀS ! Nêstâ êdilidade, não constituiu incurnbência
obrigaLórià da CPL, realízar pesqulsas de mercado em outros entes públicos ou privados, sendo
essa atribuiÇão, tendo en vista a Çoinplêxidade dos diversos objetos licitados, dos sêtores ou
pêssoas conpetentes envolvidos na aquj.sj-Ção do objeio (Àcóldão n" 3516/200'7 t Primeira cârnara,
Relator Min. Aroldo Cedraz, Processo no 005.991/2000*7) - Portanto, os prêÇos quê compôêm a
estinativa [média do (s) preÇo (s) , menor (es) valor (es) , preÇo dê rêfêrência] do presente
instruhento convocatório, advém das pesquisas e/ou estudos de nercado sobre preÇo justo
praticado, realizados pelo sêtor denaodante Ique nais consumirá ou se utilizará do (s)
serviço(s) I .
10. SUBCONTRÀTÀÇÃO,/TERCEIRIZÀÇÃo: Doutrina-se neste insLrumento as disciplinas do art. 72,

ârtiqos
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VI da Lei 8.666 de 1993 ( subcontrataÇões /têrceiri zaÇão) comungando com as discipl IF



13.429 dê 2017, prevista tarÀbém no TERMO DE REFERENCIA, na UINUTÀ DE CONTRÀTO no tópico que
trata das obrj-gaçôes e responsabiLidades do contratado-
11. SICÀ!.: a utilização dâ Eêrranenta Sistena de cadastxamento Unificado de Eornecedores -
sICÀE paia substituição/ conprovaÇãô da regularidade fiscal, da quâlifieaÇào ecônômico
financeira ê da habilitaÇãô jurldicâ por neio de cadastro no SICÀF estão disciplinadas nas
feis que doutrinam a nodalidadê Pregãô sêja na foflr\a presencial ou eletrônica sendo
obrigatótia nas ticitaÇões leafizadas por órgãos Federais. À possibilidâde de utilizaÇão do
SfCÀE por denais órgãos das esferas estaduai6 ou municipais é nediante a previsibilidade no
êdita 1icio, corlformê disciplinâ no art. 32, §3" dâ !E 8-666/93 e a opção por aquela
(apresentaÇão do CRC sIcÀF deve ser de forma facultativa deixando a critério do participantê a
ôpÇão pela aplesentaÇão do CRC SICAE ou apresentação de foxma individualizada às qualificaÇôes
fiscais, ecooômico-financeira e juridicas conforme orientaÇão no editàI.
12. PARTICIPÀÇÃO POR MEIO DE PRôCURÀDOR: Doutrinar-sê-á neste instrumento que, visando a
desbulocrati zaÇão na modalidade em epígrafe, a participaçâo do licitântê por meio de
representante-procurador, na fâse de credênciamento, devêrá apresentar documento hábil no quêI
conste poderes suficientes para o outorqado rêp!êsentar o outôrgante no certame juntanêntê com
fotocópia de documento com foto do outôrgâdo. Àconpanhâdo do correspondêntê instrumento de
constituiçâo da empresa, quando for o câso, que comprovê os podêrês do mandante para a
outolga. Na hipótese de procuração particular, fica facultatiwo (não acarretar gastos
desnecêssário à participaÇáo) o rêconhêcirnento de firna en cartório do respectivo signatário,
desde que, a outoxga tinha sido feita pelo mandante com poderes para o ato no contrato" Nos
càsos êm que o representante ceda os podexes de representaÇão para terceiro, este dever.á
apresentar a 1o outorga com fotocópia de docurnentaÇào com foto do 1o outorgado, contendô os
pôdêrês de cedel seus poderes para um terceiro- Àpresentando tanbérn, a 2" procuração com
podê!ês suficiêntes para rêpre6entar o licitante juntô con fotocópia de documento con foto do
2o outorgado.
13. À dêsignaÇão do Gêstor ê Eiscal de Contratos é Àto êxterno ao Oflcio da Comissao de
LicitaÇão, cabendo ao cestor nomeá-los por meio de documento hábi1, arquivando-o em
departanento pertinêntê para sua aferiçáo quando se fizer necêssário.
14. Em conformidade com o Àrt. 64 §3', dâ ],ei 8.666/93, dêcorridos 60 (sessenta) dias da data
da entrega das propostas, sem convocação parâ a contrataÇão, flcam os licitantês liberados dos
compromissos assumidos. Dessa forma, solicitamos que essa empresa manifeste concordância olr
não con a prorrogaÇão do prâzo da validade de sua proposta de preços. À assínaturâ do contrato
pelo adjudicâdo, intender se-á como prorrogaÇâo do prazo da referida proposta. Contudo, caso o
licitante deixa! de vir assinar o contrato e coincidir com a proposta vencida por moxosidade
do oRc, aquelê (licitante) não sofrerá nênhuma puniÇão e a Coniasãô intêrpretará como
desistência justlficada de firmar contrato.
15. Qua[do o certame for rêstrito à par:ticipaÇôês dê êmprêsas enquadradas como ME ou EPP. alén
das comprovaÇôes de enquadramentos previstas no iteÍa de credeaciamento e/ou a depender da
tnodalidade na habilitaÇão, aceitar-se-á também como comprovaÇão a: a) CNPJ rêcênte quê
identifique o porte da empresai b) Declaração confecci.onada pela enplesa e assinada pelo
propri.êtário ôu Àdministrador dêclarando que se ênquadra (cônstâta a má fé do licitante o
mesno rêsponderá pelos crimes previstos no Àrtigo 299 do Decreto Leí n" 2.848 de 07 dê

di r etofnpressão
<http: /,/1rww8 . recei ta . fazenda. gov. br./slmplesNaciôna1/âpl icacoes . aspx? id=2 2 >,
consulta dê optante pelo simples nacionê1.
16. EASE DE CREDENCIÀMENtO: na fase de credencianento este edilidade poderá SÀNAR ERROS

acometidos por êsquêcimentos de autentlcâÇôes, falta de documentos de idenirificaçáo (podendo
apxesentá-1as Do nonento dêssa fase), DECI,ÀRÂÇÕES (podendo ser confeccionada por escrito -a
mão livre- em folha dê oflcio com cabeÇalho contendo dados: da elnpresa, processo J-icilatórlo,
órgão realizado! do certame, tltulo da declaraÇão, enunciado -texto- jurldico quê Iêgaliza o
ato - conforne modelo no edi.tal- , datando -1oca1 ê data- o ato ê assinando-o - representante
ou sócio majoritário ou administrador ou ploprietário; O nesho procedimento poderá ser
realizado para a comprovaÇão dê ênquadramento como ME ou EPP ou l4EI guando essa conplovaÇão se
dê obr i gato:ri anente na ase de credencianento. Escfarece que, o credenciamento náo afêta e nem
viola os docu&entos contidos dentro dos envelopês dê PROPoSTÀ e HÀBILITÀÇÃo, sendo assin,
coinpreendida como o procedinento para sê identificar o reprêsentântê ê seus poderes de
reprêsentaÇáo. Já que o reierido procedimento ocorxe antes da aberluxa dos ênvelopes de
proposta e/ou habilitação, náo se considera a inclusão de documentos pois, os conteúdos
daqueles (envêlopes), estão intactos e preservados dentro dos próprios (enwelopes)
devidanenLe 1âcrados. Portànto, o sêneamento de erros nessa fase NÀo se trata de INCLUSÀo de
DoCUMENTos nas fases decisórias : PRoPosTÀS e HÀBf1ITAÇÀO.
17. Das Marcas/Modelos: sendo uma respon5abilidade do participante escolhêr ê â rêgistrar na
sua Prôpôsta ou por outros neios o quando for de forna eletrônica, está passa a ser total
!esponsabilidade dô licitantê. É pertlnentê êsclarecer quê a CPL por internédio do seu
represênte náo tên no momento dâ sessão cunho técnico que abranja os diversos item(ns)
licitados. por isso, sabêr sê a referida marca atenderá o êdital na sua lntegra se torna
imposslvê1 ê ínviável durântê a sessão, excertos nos casos em que os concorrêntes as provoque
(a CPL), alertando-âs que a referida marca não atenderá o edital. Por isso, disciplinar-se-á
sobre a temática, o principio da vinculaçáo ao edital, previsto en diploma 1egâI pertinente
apaziguada pelo art'. 37, inciso xxl da Constituição ficando a discriminaÇão do item superior
aos demais documentos apresentados (marcas, nôdeIos, catálogos e etc.), ou seja, nênhum outrô
docunento irá sobrepujar a discrininaÇâo do editalício do respectivo item, ficando o Licitante
vencedo! obrigado a substitui! o{s) item(ns) e sua(s) respectivà(s) marca(s)/modelo(s) por
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marca(s)/môde1o(s) êscôlhido(s) e registrado(s) na proposta não aLender(em) as especificaÇões
do êdita1 na sua integra.
23. 16 , RESPoNSÀBIIIDÀDE soBRE LEGfTfMIDÀDE DE IN!'ORuÃÇÕBS: No noniênto do cadastro na
platafoima, algumas informaÇões se!ão soficitadas, exemplo: enquadranento de porte da empresa;
qrle não êmpregâr mênorês de i.dades; quê não tem nenhum fato inpedido que o j.mpeÇa de
pãr:ticipan dentre outras, onde o sistema dispoqibiliza opçáo de marcar a rêferida infôlmaçáo
de atendlmênto a essa legislaçâo êm êspecífico, com isto, sendo marco ou, a depender do
sistema que oferece a opÇão sin ou não, marcado a opÇão que confir:mâ quê êmprêsê atende a esse
ordenaneDto é quê se bêneiiciar de1e, o sistema atr.ibui os beneficios quando fo! o caso e
repassa essas informaÇões no momento do julgamento das fases em que esses beneflcios serão
validados. Em virtude disto, ao participante marcar a opÇão que feva o sistena garantir esses
beneflcios, o participante assume todas as responsabilidades pela veracidade dessas
informâÇôês,, onde o condirtor da modalidade adotada acêita e a cooslderará como una DECI,ÀRÀÇÃ.O
feita pelo participante como condiÇão de participaÇâo e caberá a efe, querendo participar de
outras licitaÇões por êssâ plataformâ, atuallzar essas informaÇões no sistema quando hollver
alteraÇôes nas suas qualificaçôes: JURÍDICÀS, ECol.ÍIco-PINANCEIRÀ, EIscÀL E TRÀBÀLHÍsTÀ,
TÉCNICÀS, que podem dar ou rêtirâr direitos pêrantê outros licitantês.

ERIVEI,TO DÀ SILVÀ EERNANDES
Pregoeiro oflcial

Dllas Estradas - PB, 29 de



ÉS?ÀDO bÂ PÀRÀÍBÀ
PRÉFEÍÍ{IRÀ MU}.IICÍPAÍ" DE DUÃS ESTRÀDÀS

COM]SSÂO PER},ÍÀNENTE DE LICITÃÇÀO

ÀNEXO I - PRX6ÃO EÍ,ETRôNI CO N" OOO2A/2022

TERMO DE RETERÊNCIÀ . ESPECIEICÀÇÕES

1,O.DO OBJETO
1.1-Constitui oblêto dêsta Iicitaçào: ÀquisiÇão parcelada dê matêriais ê1étricos divêrsos,
destinados à Sêcrêtaria de Infrâestrutura mediante requisiÇão diária e/ou periódica devendo a
êntrêga ocorÍer nos locais determinados pelo Setor Conpêtênte, durante o exercíclo financeir<>
de 2022.

2 . 0 . DÀ ,rusrÍF:cÀIIvÀ
2 .1.À contiatàÇão âcima descriLa, que será processada nos termos deste instrumênto
cônvocatório, espêcificaÇõês técnicas ê inforÍlaçôês complenenLârês qlrê o acoiüpanhan, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivaÇào de compra para suprir deroanda
êspêclfica Àquisição parcêladâ dê materiais êlélricos diwersos, destinados à Secretaria de
Infraestrutura mediante requisiÇão diária e/ou periôdica devendo a enLrega ocorrer nos locais
deteIloiEados pefo setor Competente, durante o exerclcio fiíânceiro de 2022 considerada
oportuna e lmprescindÍve1, bem como relevante medida de inte:resse púb1ico; e ainda, pela
necessidade de dêsenvolvimento de aÇôes contiâuadas para a pronoÇão de atividades pertinentes,
visando à maxinizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivos programados, observâdas as
diretrizes e netas definidas nas ferramentas de p1ânejamento aprovadas.
2.2.Às características e especificaÇôes do objeto or,a licltado são:

CODIGO
1

2

3
4

5

6
1

I
9

1,0

11
72
13
74
l_5

16

DISCRIMII{:ÀçÁO
Arruela Quadrada 38x18x3 MM

Base fixa bicromatizada pâra re1e
Bocal porcelaEa G2A E2'7 Bc
cabo flex 2.5 mm PT
Cdbo t-Le.a 4 m,n PT

Conecto- DerlvàÇâo Per'LrarLe CDP 70
cunhâ Ramal Refor TP-Ív ÂZ
EiLa so1anLê 9x2O 3l' lm ScoLch
Globo bofa 15x28 300 mÍr

Lá,rpdoa LED l2w 6500K A!I2662
Lâmpadâ LED Bulbo T rnd 65 9Í 6.5K BIv E2l
lâmpada vapor Metálica E40 250w ovoide
Parê'uso Mdq t,/2xB 12x200 ÂLn

Pd ra ruso Maq I/2x.10 I2x250 ru'r
Reator Vapor metá1ico 250W Extêrno ÀFP

Rele Eotocélu1a NF 220V

I'§IDADE QI'ÀITTIDÀDE PREçO gNIT. PREçO TOÍÀ1
Und 45 1,6'7 15, 15
Und 150 9,33 1.399,50
Und 100 2, -13 213,04
M 504 2, \2 1.060,00
r,4 IOO 1, 18 6'o,00

und 10 l'l ,68 8.",b0
Und 100 3,20 32o, aa

ünd 30 34/ 88 7.046,44
Und 2\ 60,15 -.5 -4,15
Und 150 11, 31 1.696, 50
Und 150 115, 69 1?.353,50
und L20 641A1 ?.688' 40
únd 25 12, 5A 314, 50
Und 20 13,40 268,00
und I 20 I 09, 00 13.080, oo
und 2ao 11 , a] 3.574, 00

torÀ,, 51 . 161, 30

hábeis, en compatibi lidâde
qualificaÇão exigidas no

3.0.DÀS OBRIGÀçõES DO CONTRÀTÀ}{TE

3.1.Efêluêr o pagamento relativo aô objêto contratado efetivamente reallzado, dê acordo con as
c1áusulas do respêctivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
3 .2 . Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇáo do objêto da
presente contrâtâÇão, nos termos do correspondentê instrr.mênto de ajuste-
3,3,Notlficai o Cootrâtado sobrê quafquer irregularidâde encontrêda quanto à qualidâde dos
produtos ou serviÇos, exerceldo a mais ampla e conpleta fiscalização, o que nâo exine o
Côntratado de suas respons abi" l idades pactuadas e preceitos legais.
3,4.Oulras obrigações estabêlecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo ÍIT.

4.0.DÀS OBRIGàçõES DO CONTRATÃDO
4,l.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concerDentes à legislação fiscaf, civil,
tributária e trabalhista. beÍr como por todas as despesas e compromissos âssumldos, a qualquer
titulo, perantê seus fornecedores ou terceiros êm razão da execuÇão do obieto contratêdo.
4.2.sribstituir, arcaDdo com as despesas decorrentes, os matêriais ou serviÇos que apresêntarêm
defeitos, afterações, imperfeiçôes ou quaisguer irregulalidades discrepantês às exigências dô
instrumento dê ajustê pâctuaclo, ainda que consLatados somentê após o rêcebimento ou pagamento.
4.3.Nâo transferir a outrem, no todo ou e& parte, o objeto da contratação, salvo mêdiante
prévia e expressa autôrizaÇão do contratante,
4.4.Mântêr, durante a vigência dô côntrato ou outros instrumentos
com as obrigaÇôes assunidas, todas as condiçóês dê habilitaÇão e
respectlvo processo licitatório, confoüne o câso, aprêsêntando ao
nêcessários, sempre que soficitado.

Contratante os documer.tos



4.5.Enitir Nôtâ Eiscal corrêspondente à sede ou fi1ia1 da enpresa que efetj-vanente participou
do certane e consequentemente apresentou a docuroêntaÇão exigida na fase de hâbilitaÇão,
4.6.Executar todas as obiigaÇões assumidas sempre côn observância â melhor técnica vigente,
ênquadrando-ser rigorosanente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇôes técnicas
cor!espondêntes .
4,7,outras obriqaÇôes eslabelecidas e relacionadas na Minuta

5 . O . DO PB,AZO E DÀ \rI GÊNCIÀ
5-1.o prezo náximo de êntrêga do obieto da contratação, que
hipóteses previstas no Àrt. 57, S 1", da Le! 8,666/93, está
da emissáo do Pedido dê compra:

E'rLrega: 15 (quinze) oi as.

do Contrato - Ãnexo ÍII.

admite prorrogaÇâo
abaixo indlcado e

nas condiÇões e
será considerado

6. O.DO RE.A.'USTÀMENTO
6.I.os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo dê um ano.
6.2.Dentro do prazo de vigêncla do contrato e mediantê solicitêÇão do contr:atado, os preÇos
poderão sofrer reâjuste após o interlêgno dê ul$ ano, na mesma proporção da variaÇáo verificada
no IPCÀ-IBGE acumuladô, tonândo se por base o mês de aprêsentaÇão da respectiva proposta,
êxclusivamente para as obrigaÇões iniciadas e concluldâs após a ocorrência da anualidade,
6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de ur0 ano sêlá contâdo a
partir dos efeitos financêiros do úItino reajuste.
6.4.No caso de atraso ou neo divulgaÇâo do índice de rêajustamento, o Contratante pagará ao
Contxatâdo a importância calculada pê1a ú1tinâ variaÇão conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondente tão logo sêja di\rulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigâdo a
apresentar menórla de cálcu1o referente ao reajustanentô de prêÇos do valor lênanêscente,

5-2.4 vigência do rêspêctivo contrato será determlnada: 3 (três) meses, considerâdo da data dê
srra ãssrinatura -

senpre que este ocorrêr.
6.5.Nas aferiÇôes finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o

por cênto) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na enlregia, no ínício ou
-.. rtlrrlta .iê 10? (de7. D.)r r]ênto) sôbrê o valor con{Â.a.tádo

definitivo.
6.6,Caso o indice estabelecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa nais ser utilizado, ser.á adotrado, em substituiÇão, o quê vier a ser determinado pela
1êgislaÇão então em vigor.
6.7.Na ausência de previsão 1egal quanto ao lndice substituto, as pârtes efegerão nôvo indice
oficial, para reajustamenLo do preÇô do valor remanêscente, poa melo de termo aditivo-
6.8.o reajLrste podêrá ser realizado por apostilamento"

7.O.DO PÀGAMENTO
?.1.o pagamentô sêrá realizado nediantê processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotadôs pêIo oRC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias.
contados do período de adinplemento.
?.2.o desembolso náxiÍlo do perÍodo, não sêrá superior ao vafor do respectivo adinplêmênto, de
acordo con o cronoglana aprovado, quando for o caso, e sempre en conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
7.3.Nenhum valor seÍá pago ao Contratado enquanto pendente de liquidâÇáo qualquer obr.igação
financeÍra que the for inposta, em virtude dê penalidade ou inadimplênciâ, a qual podelá ser
conpensada com o paganento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer
natureza.

8.0.DÀ COô{PROVÀçÃO DE EXECUçÂO E RECEBTITENTO DO OB.TETO

8.1.Executada a presente contrataÇão e observadâs as condiÇôes de adimplêmento das obrigaÇões
pactuadas, os procedinentos e prazos para receber o seu objeto pelo oRC obedecerão, conforme o
casô, às disposiÇões dos Àrts. '13 a'76, da Lei 8.666/93.

g-O.DOS PROCEDTUENTOS DE FrSCÀrrZÀçÃO E GERENCT,ÀMENTO

9.1.sêráo designados pelo Contralante representantes com atribuiÇôes dê Gestor e Fiscâl do
contrato, nos termos da norma vigênte, êspecialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
êxecução, r.êspectivamente, permitidâ a contrataÇãô dê têrcêlros para assistência e subsidio de
pertinentes a essas atribuições.

10.O.DÀS SÀNçõES ÀDldrNr S3RÀTMS
10.1.Quem, convocado deotro do prazo de vâlidade da sua propostâ, não cefebrar ô contralo,
dêixar de entregar ôu apresentar documêntaÇâo falsa exigida para o certame, ênsejar o
rêtardamênto da execuÇão de seu objeto. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execllÇão
do contrato, comportar-se de llodo inidôneo, decfarar informações fâfsas ou cometêr fraude
fiscal, garantido o direito à amplâ defesa, ficará irnpedido de licitar e côntrãtâr com a

Uniáo, Estados, Distrito I'ederal ou Municlpios e, ser:á dêscredenciado do sistêma de
Câdastranento Unificado dê Fornecedores SICÀP do Governo Eederal e de sistemas semêlhanlês
mantidos por Estados, Distrito FedêÍêl ou Municípios, pelo prazo dê até 05 (cincô) anos, sem
prêjuizo das multas pxêvistas Reste Edital e das demais cominaÇões 1êgais.
10.2.À rêcusa injusta em dêixar de cumprir as obrigaÇôês assumidas e piêcêitos legais,
sujelta:rá o contratado, garántida à prévla defesa, às seguintês penêlidâdes plêvistas nos
Ârts- 86 e 87, ata lê1 8.666/93: a - aalverLênc1a; b - multa de mora de 0,5â (zero virqufa cinco

exêcuÇáo do objeto ora contratado; c - nulta de 10? (dez por cênto) sobre o valor co



\* o llcitante uti -10 como referência

pela inexecução total ou parcial do contratoi d - simultaneamente, qualquêr das penalidades
cabiveis fundanêntadas na l,ei 8.666193 ê na Lei 70.520/02.
10-3-sê o vafor da rnulta ou indenizâÇão devida náo for recothido no prazo de 15 (quinzê) dias
após â comunicação ao contratado, será êutômaticanente descontado da primêira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros tBoratórios de 1? (um po-r
centô) ao nês, ou, qlrando for o caso, cobrado judicialmente.
10.4.Após a âp1icaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão
êscrita ao Contratado, e publicado na inprensa oflcial. excluldas as pe[a.Iidades de
advertência e multa de nora quando for o caso, constando o fundamênto lega1 da punição.
infornândo aj.nda que o fato se.rá reqistlado e publicado no cadastro corrêspondênte.

11. O.DÀ COMPENSÀçÃO FINÀIICEÍnÀ
11.1.Nos casôs de eventuais atrasos de pagamento nos termôs deste instrunento, e dêsde que o
Contratado náo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será adnitida a compensaÇão
financeira, devidâ dêsde a data linite fixada para o pagamento até a datâ correspondente ao
efetivo paganento da paxcela. os encargos noratórios dêvidos êm razâo do alraso nô pagamento
ser.ão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM - N x VP x I, onde: EM: encârqos
morató:rios; N = número dê dias entrê a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pâgamentoi VP = valor da parcela a ser paga; e I = lndice de compensação financeira, assin
apurado: I = {TX + 100) : 365, sêndô !X = percentual do IPCÀ IBGE acunlulado nos últimos dozê
mêses ou, na sua fa1ta, um novo índice adotado pelo Governo Eederaf gue o substitua. Na
hipótese do referido lndice estabêfecj"do para a compensação financeira venha a ser êxtinto ou
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pêla lêgislação entào em vigor.

12. O.DO }4ODAIê DE PROPOSTÀ
12 .1. É parte integr deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo

- Ànexô 01-

ERIVEITO DÀ S

Pregoêiro Ofi
FE RNAN DES

AI



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRXFEITUF,A }íT]NÍCIPÀÍ, DE DUÀS ESTRÀDÀ8

colltssÃo PER!rÀIrENrE DE LrcITÀçÃo

ÀIIEXO 01 ÀO TER!.{O DS REAERÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO ELEÍRÔNICO N" OOO2O / 2022

PROPOSTÀ

n!EERENÍE: PREGÃo EIETRôNI co II. OOO2O /2022
PREFEITÜRÀ MUNICIPÀI DE DUÀS ES?RÀDÀS - PB.

oBJETO: Àquisição parcelada de nateriais e1étricos diversos, destinados à Secretaria de
Infraestrutura mediante requisiÇáo diári-a e/ou pêriódica devendo a entrega ocorrer nos locais
dêterminados pelo Setor Conpetente, durante o exercício financeiro de 2022.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Sênho!ês,

Nos termos da licitaÇão em eplgrêfê, aprêsentâmôs proposta conforhe abâiro:

cóDrco DrscRri{rxÀçÀo
1 Alruela Quadradâ 38x18)<3 M
2 Base fixa bicromatizada para rele
3 Bocal porcefana G20 E2'7 Bc
4 cabo flêx 2-5 Ím PI
5 Câbo flex 4 wn PT

6 conector DerivaÇâo Pêrfur:anle CDP 70-7 cunhô Ralna] Refor ÍP-IV Àz
I Fita isolante 19x20 33+ 3m scot.ch
9 G10bo bola L5r<28 3oO mn
IO iâmpada rED l2w 65OOK ArT2662
11 lAmpada l,ED Bulbo T Ind 65 W 6.5K BIv A2?
f2 Í,âmpada vapor Metá.Iica 840 250W Ovoidê
13 Parafuso uaq 1/2xB t2x2o0 mrü

14 Parafuso Maq 1/2x10 12x250 rütr

15 Reat.or Vapoi metáLico 250Ií Externo ÀEP
16 Rele I'oEocélula Nf 220v

VÀIOR GLOBÀI DÀ PROPOSIÀ - RS

PRAZO DE ENTREGÀ:
CONDIÇÕES DE PÀGAI,IENTO I
VAIIDADE DESTÀ PROPOSTÀ!

Dados bancários do proponente para fins de paganento:
Banco:

NOME/CPF,/ÀSSINÀTURÀ
Representante lega1 do proponente.

oBSER\rÀÇÀo: a ploposta deverá ser elaborada êm papel tirbrado do proponênte.

MÀRCÀ/MODE,,O UNIDÀDE QUÀNTÍDÀDE
und .4 5

Und 150
Und 100
M 500
M 200

Und ?0
Und 100
Und 30
und 25
Und 150
Und 150
Und 120
und 25
Und 20
Und 12o
und 200



ESTÂDO DÀ PÂRÀÍBÀ
PREFEITUÍI,A MI'NÍCIPÀT DE DUÀS ESTR,ADÀ§

coMrssÃo PEBIáAIIENTE DE I.rCrTÀçÃO

ÀNEXO rÍ - ÊRECÃO Er.ErRôNrCO N" OO02O 12022

MODELO DE DECLÀRÀÇÃO - não possuir no quadro societário servidor: do ORC

REEERENTE: PRECiO EI.ÊTRô}TTCO N" OOO2O/2O22
PRBEEITURÂ MUNICIPÀL DE DUÀS ES?RÀDÀS _ PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃO de que nãô possui no quadro socleLár.io, servidor público da ativa do órgão
realizador do certame ou de qualquer entidade a e1e vinculâda.

o proponente acina quafificado declara não possuir êm sêu quadro societário e de funêionários,
quafquêr servidor efetivo ou conissionado ou êmpregado desia Prefeitura Municipâ1 dê Duas
Estradas, como também en nenhum outro órgão ou entidade a e1a vinculada, exercendo funÇôes
técni.cas, gêrenciais, comerciais, administràtivas ou sociêtárias,

NOME/CPPlÀSSINÀTURÀ
Representante legal do proponente.

oBsERvÀÇÀo: a declaraçâo deverá ser elaborada eÍl papê1 timbrado do proponeni:e.

W



ESTADO DÀ PÀRÀJBÀ
PREFÊITURÃ MUNICIPAI DE DUÀS ESTR,ADÀS

COMISSÃO PERMÀNENTE DE TTCTTÀÇÀO

ÀNEXO rrr - PREGÃO EÍ,E!RôNrCO N" OOO2O/2022

MINUTÀ DO CONTRÀTO

PRE6ÃO ELETRôrrCO lto OOO20/2022
PROCESSO ADI{INÍSTRÀÍTVO N" 22 OB25PEOO02O

./...-cPL

CONTRÀTÀNTE, e do oulr:o lado

CONIRÀÍO NO :

TERMO DE CONTRÀTO QUE EN1RE S1 CBLEBRÀM À PRETEITURÀ MUNICIPÀI, DE
DUÀS ESTRÀDAS E ,..... -. -, PÀRÀ FORNECIMENTO CONFORMÉ DISCRTMTNADO
NESTE INSTRUMEN?O NÀ T'OR}4À ÀBÀTXO:

Pelo presenie instrumenlo dê contrato, de um lado Pr.efeitura Municipal de Duês Eslradas - Ruâ
do Conércio, 23 - Centro - Duas Estradas - pB, CNPJ oo OA-181 .072/OOOI-10, neste ato
rêplesentada pela Prefeita .foyce Renally Feli.x Nunes, Brasi]êira, Solteira, Funcionaria
Pubficâ, residente e domiciliada na fazenda São Francisco, SN - Zona Bural - Duas Estradas -
PB, cPE n' 090,407,504-40, Cartelra de Identidade o" 3.570.572 sSP, doràvante sj.mplêsmenie

, CNPJ n"

doravante simplesmênte CONTRÀTÀDO, decidi-rãm as partes contrataotes assinar o plesente
contrato, o qual se rêgerá pelas cláusulas e condlções seguintes:

cúusrrl.À pRrl4EÍRA - Dos EUNDÀMENIoS:
Êste contrato decorre da llcitaÇâo modalidade Pregão Eletrônico n" AAA2A/2022, processada nos
termos da lei Federal n" 10,520, de 1? de ,ru1ho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n"
8.666, de 21 de Junho de 1993; Í,ei Complêmentar no 123, de 14 de Dêzenbro de 2006i Decreto
Federal no 10024, de 20 de Setembro de 2019; e legislaÇão pêrtinênte, consideràdas as
afteraÇões postêrioles das referidas no]rmas.

cIÁUsT,IÂ SEGUTDA - Do oBJETo:
o presente contrato tem por objeto: ÀquisiÇão parcefada de matêr:iâis e1étr.icos diversos,
destinados à secretaria de InfraestrutuÍâ nediante requisiÇão diárla e/ou perlódica devendo a
entrega ocorrer nos locais determinados peLo Sêtor Competente, duraDte o exercicio financeiro
dê 2022.

Ô fornecinento deverá ser executado rigorosamente de ãcordo com as condiÇóes er<prêssâs neste
instrr]mênto, proposta aprêsentâdâ, especificaÇões técnicas correspondentes, processo de
licj-taÇáo modalidadê Pregão El,êtrônLca \" 00020/2022 e lnstruÇões do Conttatante, documentos
esses que ficam fazendo pârtes integrantes do presente contrato, independentê de transcriÇáô;
e será realizado na fôrna parcelada,

c!i{usu!À TERCETRÀ - Do vÀroR E pREços:
O valor total dêste contrato, a base do preço proposto, é de R§ ... (...).

cúusul.À euÀRTÀ - Do RtÀ,JusrÀÀíENro EM sENuDo EsfRrro:
os preÇos contratados são fixos e ir:r.eaj u6 táve i s no prazo de um ano,
Dentro do pr:azo de vigêocia do contrâto e rÀêdiante soLicitaÇâo do Contiatado, os preÇos
poderão sofrer reajuste após o interrêgno de Lrm ano. na mesma proporção da variaÇão verificada
no IPCÀ_IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusivanentre para as obrigações inicladas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno ninino de um âno será contâdo a pârtir
dos efêitos financeiros do último rêaiuste.
No caso de atraso ou não divulgação do lndice de reajustar4ento, o Contratante pagará ao
Contrâtado a irnpoltânciâ calculada pefâ ú1tima variaçâo conhêcida, liquidando a diferenÇa
correspondente táo logo sejà divulgado o lndice definitivo- Fica o Contratado obrlgado a
apresentar menórla de cáIculo rêfêrente ao reajustanento de preÇos dô valor renanescenLe,
sempre que este ocolrel.
Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser exti.nto ou de qualquer formâ não
possa mais se. utilizado, será adotadô, ên substituição, o quê viêr a sêr determinado pela
legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substitutô, âs partes
ofici.al, para reâjustamento do pleÇo do valor remanêscente, por neio dê
O rêajuste poderá sex reâlizado por apostil-amento.

neste ato rêpresentado por .. .. residente e dohiciliado na
, CPF ô" ,, Carteira de Identidade Do ....,

eleqerão novo i ndice



CIÁÚSUIÀ QUINTÀ - DÀ DoIÀçÃo:
Às despesas corrêrão por conta dà
Recursos Próprios do Municíplo de
Recurso própr i os do Mun i. ip: o:
08.00 - 15.451.L042.2431 500. -

CIÁUSUTÀ SEXTA . DO PÀGÀMSNTO:

sequinte dotâção, constante do orÇameDto vigente:
Duas Estradâs:

3.3.90.30.01

o pagamento será efetuado nediante processo regular e ern observância às normas e procedirnentos
adotados pelo Contlatante, dâ sêguinte manelra: Para ocorrera no prazo de trinia dlas, contados
do perÍodo de aditnplemento.

cúusul.À sÉTrMÀ - Do pRAzo E DA rtrcÊNcrÀ:
O prazo máxlmo de entrega do objeto ora contxatado, que admite prorrogaÇão nas condiçõês e
hipóteses pievistas no Àrt- 5?. § 1', da Lei 8,666/93, está âbaixo indicado e será considerado
da emissâo do Pedido de Conpra:
a - Entrega: 15 (quinze) dias.
À vigência do presente contrato será detêrminada: 3 (tiês) meses, considerada dâ data de sua
assinatura.

cúusurÀ orrÀvÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNTRÀTÀl.IÍE:
a - Efetuar: o pagamento r.elativo ao fornecirflênto efetivamente realizado, de acordo com as
respectiwas cláusulas do presênte contrato;
b - Proporcionar âo Contratâdo todos os neios necessários para o fiel folnecimento contratado;
c - Notificar ô Contratado sobre qualquêr irregularidade encontrada quanto à qualidade de
produto fornecido, exêrcêndo a mais ampla e co.lpfeta fiscallzaÇão. o que não exime o
Contratado de suas responsabilidades contratuaj.s e legais;
d - DesiEnar representantês com âtribuiÇões de Gestor e Físcal deste contrato, nos ternos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscaliza! a sua execuÇâo, rêspectivamente,
pernitida a contratêÇão de terceiros pãra assistência e subsldio de lnfolnações peltinentes a
essâs atrlbuiÇôes.

sr.iÁusur.a NoNÀ - DÀs oBRIcAÇõEs Do coNTRArÀDo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C1áusu1a correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o rallro de atividade
relacionada ao objeto contratuâI, con observância aos prazos estipulados,
b - Responsabifizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concelnentês à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bela como por tôdâs as despesas e compromissos âssufiidos, â quatquer
tltufo, pêrantê seus fôrnecedores ou tercêiros em razão dà execução do objeto cootrâtado;
c - Manter preposto capacitado ê idôneo, aceito pelo Contratãntê, quando da execuÇão do
contrato, quê o represente integralmente em todos os sêus atos;
d - Pednitir e facilitar a fiscâ1izaÇão dô Contratante devendo prêstar os infomes e
esclarecimentos solicitados ;
e - Será responsáveI pelos daDôs causados diretamente ao Conlratantê ou a terceiros,
decorrentes dê sua culpa ou dolo na execuçâo do cont!âto, nào excluindo ou xeduzindo essa
responsabilidade a fiscafizaÇão ou o aconpanhamento pê1o órgão interessado;
f - Não ceder, transfêrir ou subcontratâr, no todo ou em pârte, o objeto deste instlumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
q - Manter, durante â vigência do contrato, em compatibilidade com âs obrigaçóês ássumidas,
todas as condiÇôes dê habilitaÇão ê qualificação exigidas no rêspectivo processô licitató:rio,
apre§entando ao Contxatante os docunentos necessários, semprê que solj.citado.

crÁusr[.A DÉcrr'rÀ - DÀ ÀLrERÀçÃo E REscÍsÃô:
Estê côrltrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilêteralmente pelo Contratante
ou por acordo êntre as partes, nôs casos plevistos no Àrt, 65 ê será rescindido, de pleno
direito, conformê o disposto nos Àrts. 'l'7, 18 e ?9, todo6 da LeÍ 3.666193.
o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas comprâs, até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, § 1'da Lei
8.666/93. Nenhun acréscimo ou supressào poderá exeeder o limitê estabelêcido, salvo âs
supressõês resultantes de acordo celebrado entre os contrâtântes.

cLiiusuIÀ DÉCn{À PRI!.EIRÀ - Do R!CEBIMENao:
Executado o presente contrato e observadas as condiÇóês de adimplemento das obraigaÇôes
pactuadas, os pxocedimentos e prazos para receber o seu objeto pê1o Contratante obedecerão,
conforme o cêso, às dísposiÇõês dos Arts. 13 a 16, da Lei 8.666/93-

cTÁusuT,a DÉcD.íÀ SEGI,NDÀ - DÀs PE!ÍÀLIDÀDES:
À recusa injusta en dêixar de cutnprir as obxigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garaoti.da a prévia defesa, às seguintês pênalidades previstas nos Àrts. 86 e 8?,
da Lei 8.666,/93: a - advertênciar b - raul"ta de mora de 0,5t (zero vlrqula cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contrâto por dia dê âtraso na entreqa, no inlcio ou na execuçâo do
objeto ora coDirratado; c - multa de 10* (dez pon cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamentê, quâ1quêr das penalidaq
cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na l,ei l0-520/02.
Se o valor da nulta ou indenizaÇâo devida nâo for recolhido no prazo de 15 dia pós a
comunicaÇão ao Contratado, será âutomaticanentê dêscontâdo da primeira parcela do pá



quê o contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros noratórios de 1? (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

cLÁusur.A DÉcrMÀ TERCETRÀ - DÀ coMpENsaçÃo FrNnNcErRtr:
Nos casos de eventuais atrasos de pâqamento nos têrmos deste instrumento, e desde que o
Contratâdo não tenha concorrido de a1qúna forma para o atlaso, será admitida a compensaÇão
flnanceira, dewida desde â dâla limite fixada para o pagamento até a data corxespondente ao
efetivo pagamentô da pârcê1â. os encârgos moratólios devidos em xazâo do atraso no pagarnênto
sêrão calculados con utilizaÇão da seguinte fórnula: EM = N x vP x t, onde: EM = encaÍqos
moratóriosi N = númêro de dias entre a data prevlsta para o pagarnênto e a do êfetivo
pagaÍrento; VP : valor da parcêIa a sêr pâga; e f = Índice dê compensação financeira, assirn
apu!âdo: I = (TX + 100) + 365, sendo TX : percentual do IPCÀ-IBGE acutnulado nos últinos doze
nêses ou, na sua fa1ta, um novo indice adotado pelo Govelno Federal que o substitua. Na
hipótese do referido indice êstabelecido para a compensação financeira vênhã a ser extiôto ôu
de qualquer fo41a não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que wier a
ser deterninado peLa fêgislaÇão então en vigor.

cúusür.À DÉcn'íÀ euÀRTÀ - Do FoRo r

Para dirimir as questôes decoxrentes deste contrato, as partes elegen o Eoro da Comarca de
Guarabira,

E, por estarem
âssinado pelas

TESTEMÚNHÀS

de pleno acor.do, foi lavrado o presentê contrato em 02(duas) vias, o qual wai
partes e por duas testenunhas.

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

PELO CONTRÀTÀNTE

PELO CONTRÀTÀDO

M



DIThIo oFIcI.A.t Do MUNICÍPIo DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal n9 42/2O0O, de 21 de dezembro de 2000.

CIRCULdo - ETETRÔNICA - ENDEREÇO: https://duasestradas.pb.gov.brlcategory/imprensa/diario-oficial/

- crRculçÃo,

30/08/2022

PREFEITURÂ UNICIPAL DE DUAS ESTRAOAS

AVTSO DE LTCTTAÇÃO
PREGÁo ELETRôNtco w wmnoz2

Toma público que Íará .galizar atrávê do Pregoêiro Oficial e Equipe dê Apoio, sediada na Ruâ do Comêrcio, 23 - CentÍo - Duas Estradas - PB.
por meio do site https://bnc.oÍg.brÀlsternr, licitaçâo modalidade Pregão Ebtônico, do tipo menor preço, paÍa: AguisiÉo paÍcetada de
matêriab elét.ico§ dive6os, destinados à SecretaÍia de lnÍraeírutuÍa mediante requisiçáo diária e/ou peÍiódica devendo a enlrega ocoÍÍer nos
locais deteÍminados pêlo Setor Competente, durante o exercício financêiro de 2022. AbeÍtura da sêssâo públicá: 09:30 horas do diâ 16 de
Setêmbro de 2022. lnÍcio da fasê dê lancs§i para ocoÍeÍ nessa mesma sessáo pública. Rêferência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previsto§ no orçamento vigente. Fundamento lêgal: Lei Federal no 10.520,/02 e subsidiariamente a LeiFedêÍal nô 8.6ô6/93: LeiComplementar
no 123/06; DecÍBto Fedsral no 10024/í9; e legislaçâo pertinente, consideÍadas as alteÍações poseÍiores das referilas noÍmas. tnÍoííaçóes:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endêÍeço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO S|TE. Ejnait:
preÍeituradeduasestÍadas.pb@gmail.coít. Editâl: hlF:/,/duasestradas.pb.gov.br/; srru.tce.pb.gov.bi htFs://bnc.oE-bÍêistema,/.

Duas Estradas - PB, 29 dê Agosto de 2022
ERIVELTO DA SILVA FER}.IANDES - Pregoeiro Oficial
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Ementa Diário OficialAviso de Pregão Eletrônico n'A0020/2022

DIÁRIO OFICIÁL Do MUNICÍPIo DE DUAS ESTRÁDAS
Criado pela Lei Municípal nQ 42/2OOO, de 21 de dezembro de 2@0.
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- CTRCULçÃo -

101o8i2022

PREfEIIURA f,T''{qPAL OÉ DIJÃS ESTRADAS

avlao DE uclTACÂo
PREGÃO ELEÍRÔNICo No ooo2of2o22

Totne p€btco que ffi rcdizar da!és do PlEqoeiro OfÍld e Equipô dê Âp<Ío, sedada na Rüe.lo Comâdq ã - CeíÍo- Du6 EsírEds - PB,
!o. meio do si!ô hüPsJ/bncdg-brsl{€ínar, licit{ão íloddi{h PÍrgão Eerí6ítcq do tipo mêllo. prEço, pÉrE: Âquidçào psndada de
írat€íiais détri,c rÍvçrsos, d66linadG à SecÍÉariâ de lnfraêitutjrâ m€didlte Êqui$Éo dáÍia dou peiiiúr€ (le1êrdo â entí€gE ocoÍlBl nos
loceb detqrniÍrâdo§ pêlo Sáor Compêlefiê, dürâde o êxêícício financeiÍ§ de 2022. Abeíluía dâ sessão p:blicai 09:30 horô do dia Í6 ds
S€teÍnbÍo dê ZO22- lnicio da Í3e de lances: paEr o@írêr nsssa mêma s€sáo púUlcã. R6íeíàldá: hoÉno de Brasíia - DF. RecllÍsos:
pít!tutc no oçêmeílto ügêrttê Fuídemento lêgá: Lal FêdeÍd no í0.52902 e suh{diaíianôíê a Ld Fêdêrd no 8.666/93; Ld Coíhplêmerúâr
Íf 123/06; D€cÍlto FedeÍd Íf í0m4l'19; 6logisl€çáo p.í,nentê, considerad8 âs slt6Íêçôês poíêIioÍês das rBíêÍidsB noBae l.rfoím{Õês:
dâ§ 0*00 ê í2:00 horáa do§ dla§ úteis, ÍÉ ênd6íeço sspÍêcitedr. Ídéfons {08:}) OI,VIOORIA NO StÍE. E-mait:
prefêitu.âd€duas6írádás-É@gmâil.coín. Ediid: híp/duâ5ê6trdaB.pb-S,ov.bfl; n!Ír,w.rcê.pb.gov.bi htF6:íbíE org,bíAÍsi6ía/.

Ouas ffis - PÊ, 29 ê AEodo de m22
ERIVELTO DÂ §ILVA FERNÁNOES - PÍeSoêirD Õfidd
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- D*ádoolldd Jofu p...o. - Icrçr-Í.!r., 30 dô 
^ao.to 

d. 2022

t.1", M? ?O22, REALIZADÂ PEI.I PREFEITT'RA MTIMCIPAI DE CÂIÇAÀÂ. COM O INTt'IIO DE
REGISTRÂR P§.8çO6 nARA E\&T.ÍUALAQUISKÀO DE TSOTEBOdXS E TMPRESSORAS pAR
ATEIDÉR Ás NF-cEssIDADEs DAs DIvERSÂs sgctErAÀÁs oo uunrinc r.alnco o
c@.?.ãd.d. Fe.diEêlo @ Í.G &: INFORTFTH TEC'NoLOCLA E ÀSSISTEÀtIA TECNIC
LrDÁ - RS 3l L930.00.

trgú d. D.rEo - PB. 26 d. ASasro dc 2022
JOIIf, PEDRO DÂ SIL!:I

Pr.Í.lro

PRÊÊf,ITt'nÀ III,N*ICIPÀL Df, LlcOÂ DE Df,\-rto

lL\l&üro D[ CO§Tta,tIO
oBrElD: ÂDEsÀo À ATÂ DE R.EGrsrRo DE pa-Eços ts". Rmoo?,2022. Do pREGÀo pREsEN-
CIAL ]V @?:O]2- R"[ÂU7NDÀPSLAPRETEITIJRÀ MT,NICIPÀI DECÂIÇARÀ COM O INTUTIO
Dh R}:(its'l R^R pRrços trAR L1'tlrTU^t. 

^et 
rtstçÀo DF. NoTEBmxs t tMpRtssoMs

PARAÂTÊNDÊR AS NF{.E§SIDÂDES DT\S DIVERSAS S};CI.EIÀRIA§ T,O MTINICIHO UN.
l)AM[,i\To l,!:(i l-: 

^Ílcrilo 
s Rcgisüo dc Pr$G r'ÂD0000?/2022 - 

^t 
d. Rctisúo de Pr.f6 n'

RP007r0:2. d..oÍÍ. c do pÍoc.sso licihr,ório modslitÂdÊ Presto Prclqri.l n' 007ã)22- Í.dizâdo
pêlâ PREFEITURA MLNICIPAL DE CÀIçARÂ. DOTAÇÃô] R.cüÍsos hpÍios do Mudcipio dc
trgo dê D.!lro: 02.010 GABÍNETE Do PREFEITo ol 12: lm: m2 op.ri.ioí do sdrço d.
R.F6 oú.iâl 3190 l0 99 Mrt tt l d. CdrtlD 02.0:0 sÊCR"gr^ruÁ D!: 

^DMÍNISTR(ÀO 
or l:2

00ll lOOr Op(úiddu.çio dÉ §cÍr' Âün GcDr ol010 SE('RITÀRIÂ Df rtN-.^l\içÀs lll l:1
l0O{ :üó llüu drs Âü! & S6Í.t Í,r d. Fhrn§6 0: OaO SECREIÁRIÂ DE EDUCÂçÀO ll 1ól
0{01 1005 Aquisiçlod. \hclrlo. EquiFn€rto. Mn. Pcroríe epEdlrsçto 12 161 ôl0l2Ol2 Mmur
d :! ô Fisiaô fund.mnl.l 12 3ól 0:lO3 2Oó7 Mmúcnçito à Ft NDliB 3íPô ll ló5 O{01 2l Eó
Irr-ciTENçÀo DAS AITVIDADLS D() INSINO NT"ANTIL 1.l$.5] 99 lAüilsürêoiôs e Mat.rist
PlIEocúc 0?.060 §Ec IrE |NIRÁ,ESTRI tUR^, SERVI«) URB E RUR I_ 15 {52 tm5 lol4

^qursçrô& 
Vn ulô.l4up. M.tPcrr, 0.t 122 0O2l :019,\túur.lrs^úÍidrdÉs dc Ob6. Urtàíio

.+rm.5: 99 F4rigúórc ê Nífl.ri3l P.lEMre 0:.100 FUNDo MuNlcIP^L S^IJDE DE l-^co^
DE DF§TRO lO lO2 O2l0 l0l I tuninçào dc \ticulor tquip G Mll P.Ím p S.!dc l0 lO I 0OEl 2012
Mmú do Füdo Múk d. Srüde l03Ol m63:03, Mrn &§ÁÍ,i,& Ssd. SUS/PAB l03Ol02lO
20óE Mâauelrlo do PÍoSnm€ PRf,\:INE BRA§|L lo l0l 02lo 2060 NASF Ntukos d. Âpoio r
Sallc ê Fámil iâ 4490.5:99 EqüipnEnto§. Mir.ÍiÂl P.Ín!rc ! 02.I l0 FIJNDO ÀIUNCIPAL DE

^SSISTE{CIA 
soclÂL 0t 12: 0125 2úl Mü Furdo MuricDol dc Àssrí socad 0a 2+3 2023 206,r

MlNllnce do Pro8mq IGDBr Bóki Iürlir.l.l90.52 99 Equipdlrotos c M.rcÍirl PclinârÊ,rrc. Vl-
GbN('U\: 3ré o finnl do .:crcicio füallceiÍo d. .1022. rÂl(l L§ ( ON t XAI AN I Ls: l,rcíÊitü! Mürucipsl
d. IJlg@ d. Dorro c: CT l.l" m t 05;2022 - 26.0E 22 , INFORTF,CH rlCNOLü;l^ E ÀaSISTENCI^
TECNTCÀ litDÁ - RS ll r 9ro.m

PRf,IXITURA [TTT:{|(:IPÀL Dg I}IIAS ESTR.ADAS

Avlso Df, uctTÂC.io
Pf,f,cÃo f,LETRôMco t§. ooot 7ao2t

ToÍDA Éblico $r. tuÉ rcrliz.Í ürrvê do PÍ.8o.úo o6cr.l . E$ipÊ.LApoio. §.dird. m Rüá docffi-
cio. 2l - C.rEo - D6. [$Í!d.. - m, F mcio ô .il. lü$6:/,trÍsg.bÍ/sií@Í. lisir.fao Eoddihd.
trtdôELtúúi.o. do tipo E norF.ço. Esrris i p{íticipáçào de MicíocEI'íe3a.. Eqícs.s d. P.$l(Iro
Pút . Eqúp*rd6. p.r:l. 

^qNçào 
psElrd! & mdrclllnros üi<riEir c Bro iry.ti!ás (clrus.

p óp'tü).I!cÍsr FdÍmr..hs.r. RENAMF. REL çAO NAcIoNAf DE MEDICÂMENTo§
I. .§CI{S . . dr RIMUME . RELAÇÂO MUNICII I. DE MIDICAMTNTOS ESSENCIAIS.

^EúE 
d. *ssào Pliühc.: 09i30 hóB do.nr m d. s.rêübrc & 2o:2 tnioo ü frs & Ii!E6 pírá

o!!rÍ.r l§ n s@ casào públiq. Rdcrênci.: hoÍ&io d. amsílii - DF. R.orso§: !Ícviíos m o.fs-
rEalo rigrrtc. Fuü.trato Lgâl: lri F€d€Írl o' 10.520'02 c sukidiÍimcÍr. â tti rêd.írl ,'E.óó69!:
Iii Co|Ip}ctúú tr' 121106: I}qrro rrd.Írl n" lm2.rlC ê Lgidrçro p.íiÍr.rlic. cqrsnl.ridrs rs
.ll{rçõ6 pddnB d6 Í.feddor mms lnfo(@çõc': ds o8:m rú 12:00 tas dôa dnr ú!!i§, üo
.Íd.íêço §{fJitrdo. Tclôfo*: (061) o(]vtmRIA No SITE E-üil: F.f.anlÍtd.dursê$rd&§.É@
güáil.coô. f,{ir.l: htQ/duls.sürdas É.Bo\'-bÍr: !ÀMv.r.!.pb.gov.bc hnps://toc.or!.k/§§{dra/-

Duas Esltld$ ' PD. 29 dc Agodto dê 2022
ERII'ELIO DÁ SILVA Ff,R]IÂT(DES

Pt!ro.l.! OücL!

PR.ETEITTTNA :IIUXICIPAL DE DU,{s ESTRADÂ§

avt§o DE uctTrÇ,io
Pnf,c,io ELETTôNrco §. o0r?202r

To{m ÉUico $,c toi Íc.liz.r nr{1rs do PÍ.8ÉiÍo O6cút c Egripê d.Apoo. s.di.dâ r. Rl' ô Cffi.Í-
cio. l3 - C.$ro - Du.. Frt .ô. - Pa, pd trio do dil. htçér/bnc.nÊ.brlsiícÍd. li.ii.§& üôddi.lád.
Prc8ào [LtÍôrico. óo úpo m.!ü pr.ço. ÍeslÍirs i prnicipnçao de MicrocltpÍ6a3. Ee!ílsrs dê P€qu.no
Porte € Equipo{4,s, pqÍs: Â{uisiçâo d. êquipamarro e m.kíirl penrâncntc pâÍr Unir.d. &i6ic. dê Ssúd.

PÍsostá rr. squisiçio d! rquipârÍsrô/nrl.rinl pcÍMtutc E" dâ Ítspoíri: I lEl4.52IEOr l20G OE.

AbcítG d, sse piblic.: 09:30 L6 ilo dir I 3 dt S.r.mh.o d. 2022 Inlcio & ís dê l,116: lcn
em« n s ú..G *r.& p'jülica R.ícrÊfti.: lxíúE d. Br.silÉ - DÊ te',Íio5: Fâisro6 !ô d§+
Íráto vig.e. Fúàmlo Lgrl: I..i Fcd.rrl d 10.520/02 e §*,sllirÍirúoÍ. r lti F.d.Írl f E.óóó93:
t.i CoqldMlÚ d !23/06: D.süo F.d.Í.I d l0or4rl9: . Lgid.çlo FriEÍ.. .ci.r6rde 6
altc.rçôes postcriorcs das Ícf.Íibs mnnás. hfoÍErçôcs: .h m:m is l::m hoírs à6 dir5 úr.is, 6.
rÍd.!.ço srF.ciLdo- T.hÍoo.: (ml) Olrl,IDoRJÀ M) SITE. E,milt p.cf.i$Írd.ôl.s.sa0d§.pb@
gmí.coÍr. Fr.tiLl: hqr:4dtlef.dâs.pbaor:b1l lr1l1f,Lr.pü.tôv.kl hups.rôx.org.àr,iistcrna.

ERrvÊLTo DÂ sllvA rz 
h6 Esrrsd* - PB 29 d' Â8cro dê 2022

fi.goelo Ot Lr

PREFEIT(TL\ III'I{ICIPÁL DE DIi,{§ f, STR,\D,TS

-À1'tso DL_r-rcÍTAçÀo
PAf, GÂo f, Lf, TRoN-lCo ri' mt9ã12,

T(,Ú p,iôlicoque híi í€íliz.Í.tísrsô Prcreirco6.i.l. E$rp.d.Apoao. s.dirlÂ o. Ru. docon| Í.
cF. 2l - cqso ' t 16 l:qÉdÀ - 88. por n ro ô srtc hrps:,hE.or8.hr,!itl!Í!s', licinç,io rÍrúlidrk
PÍ.sãd El'.rnôúo. dó trpo Dâid d..r.oíro. p.s: &{i,isõc psrtlaJs d< E di(ataItc divcsor dt

^ 
a Z. dâ l-iúá ÂtlcFrnÍr conslãrB M ]âb.b. Íl dirâtê slli.ii.çto drini .,oü p.Íidii. d.r6do a

$rrctâ doÍr(r mr qullnrilali!.oi solicitdo. |t(lo fundo Müíiciprl de Síúdc de.r Múlucipiô Âb(íM
ds s.s.Ào piblie: 09110 homs do di! 15 dc §crmbÍo dê 2012. Ioíclo ü f.sc de lan{e!: psrâ o.oÍÍ€r
ttase men. ssà Fiblicá. R.f.i(Bú: h@i,ô d( BÍÀrili! - DF Rs',Ns: pÍsislô m ú§lrrok,
!ie!ríé. Fünd.ttÉ o Lg.l; Lei F.dsâl n" lo520,o:êslbsidisi@nrcrLei Fed.6l n' 8.666 ,3.
Li Coapllll.nl.Í ô" l:3,0ó: De.r.m Ld.6l n' lm21,l9: . kgislrsilô pcíne .- cúrk ehdás .s
.tu§!çõê. !d6oB d& lefdi.lÉ llrllm. lnfolmçõ.s: &s lr8:(h !r l:,m h@s .L. di..! üêi3. ío
€íd.Í.ço í4Íeir6do. T.l.fGr (0E3) oua lDoRIÂ :{o SÍTE. E-mil: FEf.iruildd@§llrdls.Êaa'
s@il cortl Editl hrtp: ,&âstidr'É.sor:hl : §sarL! Ê so{br: trp6:i'ta{.oí!.b. siíenla/.

[R,nt]LTo ItÂ s,,t,t FIi 
D&§ !r1Íâdâ5 ' PB' ?9 <L 

^Ec'u 
d' 2022

Pr.ao.iro Ofcbl

PBDTETTTINÀ }tt]'íCIPÂL t'E IXIA§ Ê§TNAD,T.§

auso Df, ucfIÂç,io
Pnf,c,io ELETBôsco § oo2ex!022
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