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EDITAI - ticitaçâo
PROCESSO ÀDMI§I SÍRÀTM lr" 221123pE00021
rrcrrÀçÃo ríê . oooLtl 2022
MÔDAtrIDADE: PR§GÃO E},ETRÔNICO
CRITÉRIÔ: MENÔR PREçO POR IIE}I

Órgão Rêalizâdor do Certane:
PRBTEITURÀ MUNICIPAI DE DUÀ-s ASTRADAS
F.UA DO COI,IERC]O, 23 _ CENTRO - DUÀS ESTRADÀS _ PB.
CEP: 58265-000 - E-maif: prefêituradeduaseslradas .pbcgmai I. com - Tê1,: (083) OIfVIDORIA NC
SITA.

o Órgâo Realizador do Cêrtamê aciÍnÂ quaiificado, inscrito no CNPJ C8.737.01210CC1-10, do.râ\'antê
dênotrr.inado si-rtE>lesltEntê oRC, tornâ público para coiüêcimento dê quantos possan interessà]: quê
íãrá realizar atlavés do Pregoeilo oficial, assessorado por sua Equipe de Àpoio, sêdaado no
êndêrêço aclroaT às 09:00 ho.râs do dia 09 dê Dezembro de 2A22, por mêio do site
https:/,/bnc.org.br,/sistema,/, licitaçâo na modalidade prêgào no AOA27/2022, na formà eIelrônica,
côm critério de julgtá.neni:o n)enor p.reçô pê! ilem, ê ô fornêcirnento reâI.izâdc I]a foIma inteqaa],
tudo de acordo com este instrlmênto e em observância a Lêi Fedela1 n" 10.520, de 17 dê Julho de
2002 ê subsidiâriamênte a Lei iederal n" 8.666, de 21 de Jurüo dê 1993,' Lei Coúç1emêntar n" 123,
dê 14 dê Dêzêdüro de 20C6r Decreto FedêrêI n" L00?4, de 20 dê Sêtenbro de 2ô19; e lêgislaÇào
pertinente, conside.radas as altê!àções posteri.ore3 das referidas Í\ormag; corrforrne os critéIios
e procedimêÊtos a segr-li. definidos, almej ando obter a melhor propôsta par:a: ÀquisiÇão(ôes) dê
VêÍculo(s) Novo(s) {veicülo a motor de prôpulsáo antês de seu regisiro ê licêncialBento fo.rnecido
pelo própIio Fâbricante e,/ou Concessiorrária autorizada)7 conforme discrl&inaÇãô pêrtineôtê no
InstMnento Corwocatório -

Data de àbêxtu].a da sessão púbLica: O9/L2/2O22- Ilorário: O9:OO - l}orário de Bràsil-iâ.
Data pa.ra inicio da fase dê lâncês: p.eaJ-ista pâ.râ ocoÊê! nêssa nlesna sessâo pública-
Lccal: https : / /bnc. org. br/ ristema/

1.0.DO OBJEaO
1.1.Constitui oblêto da presênte lic-itaçào: AquisíÇáo(Ões) de veiculo(s) Novo(s) (veiculo a
motor de propulsão antês de sêu registrô e licenciâmesto fornecido pelo prôprio Fablicànte e/ou
Concessionáaia autorizada), conforme discrinLinação perti.nente no Instrumênto Convocatôrio -
Propostâ dê AguisiÇâo de Equipamento./l4at,ria1 Perlrlanente n" da Pr:oposta: 11e14-527000/121C-ü1.
1.2.4s especificaçõês do objeto ora licitado - quantitativo ê côndições -, encolltram-se
devidamente detalhadas no ôôlrêspôirdel]tê Termô de Referência - Allexo I dêste iarstrumênto.
1-3.4 licitação será di\rldida êm itens, confôrúe tabêIa constaôte do Telmo de Refe!ência,
iacultando-se ao licitanLe a pa.rtrcipação en quantos iteng fore& de seu interesse.
1.4.O crité..io de julgaeento adotado será o mênor prêço unitário do iteh, observadas as
exagências conti"das nêsae instlumêntc ê seus anexos quaDto às especificaÇôes do objeto.
1-5.À contrataçáo âcinã dêscritâ, quê será processaCa nos termos dêste instrw!.ênto convocatôr.io,
êspêcif1câÇôês técnicas e informaÇôês conplementares que o acolnpâfiham, quando fot o caso,
justifica-se: Fe1â necêssidade da devida efetivaÇào de compra para suprix demanda espêcíflca -
Aguisiçáoiôês) de Vêiculo{s) Novo{s) iveiculo a motor de propulsão ântês dê seu rêgistro e
licênciamento fornecido pefo próprio Fa-bricante ê/ou concessionária autorizada), confo-rate
discrj-lcinaçào peltinênte nô Inst.rumento Convôcató-rio - considerêda opôrtuna e ieprescindívêI,
bem como refewante medida de intereese púb]ico, e ainda. pela necessidade de desenvolvimeEio de
aÇÕes continuadas para a promoÇão de ati',r-idadês pertiEentes, visando à maxiElizaÇào dos tecursos
em relaÇão aos objetivos programados. obsêrvadas as direirizes e metas dêfirridas nas ferrameatâ§
de plânej aftênto aprovadas.
1.6.Na r:eferida contrataÇão será cor_rcedido tlatamênto d].ferêneiadô ê
l,ÍicroeÍU)resas e EÍFresas de Pequeno por:tê, nos limites previstos dâ Lei
afastados os benêflclos estabelecidos nos Àrts. 41 e 48, por estarem
sinultaneallieÊte, ás situações previstas rros incisos lI ê III. do Àrt. 49,
1egal.

simplificado para as
123l06. fodavia, se!ão

todcs do

2. O.DÀ rMpUSrÀÇÃO ÃO EDrTÀL E DO PEDTDO DE ESCIÃRECIUT1Ím
2.1.Informaçôês ou esclarecimentos sobre esta licitâÇão, se.rào prestados nos
de expedienae: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2.Quê1quer pêssoa - cidêdào ou liciiantê - poderá j.npugnar os aertoos
sê manifêstâda por escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (trêsi dias
abêrturâ da sêssào púb1i ca.
2.3.4 rêspêctiva petiÇàô sêrá apresentada da segnrinte forma:

noimalS

ê certa&e,
ixadâ pà!ê

do Edilal de
úleis à datà

presentes,



2 .3.1. protc,côliza]1alo o oiiginâI, nôs horários de erpêdiente aci1nô lndicados, eliclusivamênte ÍLo

sêguintê êndereÇo: Ruâ do CÕmêrcio, 23 - Cêntro - Duas Estrâdâs - pB.
2.4-CabeÍá ac preqoeiro, auxiliado pelos respônsáveis pela elaboraÇão deste Bdital ê dos seus
ânexos, dêcidir sobre a impuginaÇâo no prazo de atá 02 (dois) diâs úteis, co&tados da data dê
rêcebimento da i{pug-nâÇão -

2.5.Àcê1hida a iry)ugrraçào, será definlda ê publicada nova data para a reâlizaçào do ceitan1ê'
2.6.Õs pedidos dê esclarecimên1:os referelrtes a este paocesso licitatório deverão seÍ enviadcs
ao Preqoêiro, âtê 03 {três) diês útêie anteriÕres à datâ dêsigrrada para âbêltu-ra da sêssão
pública, por mêio êlêtrô]lico, exôlusivàmêni:e, da segliúte fôfina:
2.6.1.No eodereço: https: / /bnc. o!9. br/5istêma,/; ê
2 . 6. 2. Pela e-mêi1 : prêieitu.!:adeduasestradas - pbGgta11. corE.
2,7.O preqoeiro respondê.rá aos pedidos de êsclarecinentos no prâzo de até 02 {dois) diâs útêis,
contâdos da datâ de recêbirrênto do pedido, e podeiá rêquisitar subsldios lormais aos responsáveis
pela elaborâÇào deste Editâ] e dos sêus ánetos.
2.8.f!s respôstas aos pedidos de esclarecimerrtôs serão divulgadas pelo sistêma e vincularào 05
parLicapantes e a ad[inistlecào.
2-9-As iry)uqnaÇóes e peCidos dê esclarecilnêrrtos nãô suspêndem os praEôs previstos nô certamê.
2-10.4 concessão dê efêitô suspênsivo à impugnâÇão é medida êxcêpcional ê deverá ser motivada
pelo Prêqoeiro. nos autos do plocesso de licitaqão.

3. O.DOS Er,EUElÍrOS PÃRA rrcrrÀÇÃO
3.1.Àês pâ.rticipantês serào fornecidos os sêEuintes êlementos que inteqram êstê Editaf para
todos os fins e efeitos:
].I.1.ANEXO T - TERMO DE REFERÊNCIA ESPEC1 EI CAÇÕES,.
3-1.2.ÀNEXO II - MODELC DE DECIê,RAÇÀ,O - nãô possuir {Io qLrêdlo societário sêr'widoi do oRC;
3.1.3.}NEXO I]I _ MINUTA DÔ CONTRÀTO,
3.2.4 obtenÇâo do Edital será feiia da seguinte forEla:
3.2.1. Pelos
http: / /duasestradas. pb. gôv- bil; r]u!r.tce.pb.gov.br; https: y'r'bütc. org, brlsisiema/.

siie::

4. O. DO SüPORT5 ],8êÀI,
4-1-EsLa licitaÇáo rege-r-sê-â pela Lei Feder.âl n" 10-520, de 1l de Julho de 2Ü02 e
subsidiâi.iên1entê â Lêi Fedê.ai n" 8-666, de 21 de Jü.tro dê 1993i lei Conple[ei]tar n" 123, de 14
dê Dezêrdrio de 2006; Dec:retÕ Fedeial n" 100?4, de :0 de setenüro de 2019; e legis1âqáo pe:tinente.
ôônsidêrâdês as altêrâÇÕes posterio.res das reíeridas norÍ asi que licanl fazendo par.ies lntegrantes
destê Edital, iildependêntê dê trarlscrição'

5.0.DO PRÀZO E DOS RECúRSOS ORÇÀlíEI.rTáXf OS

5.1.C p::aãô llláximo para â execuÇâo do Õbjeto ôra lieiladc, ccnformê suas caracterís!-icas e ês
nêcessrdadàs dc oRC, ê que àdmitê proraogâçao rros casos p.evistos pê14 Lêi 8.666/93, êstá abaixo
indicâdo e seiá considerado a pa-rl:ir da e&issâô dô Pedldo ie CoÀq)ra:

Ei r-rêgd: i5 rqui..e1 61...
5.2.ô foi-nêC:imênio será executado de acordo com às espêcificaÇões definidas no ccrrespondeBte
:lelmo de Rêfêtaêr:cla - AneÍô I- Na hipótese do aeferido Lêrmô não estâbelecer o loca] pâra a
eniieqa, cbselvada a dernândâ e opôrirunidade, êssa se!á feitâ r1a seaae dô ÔRC ou eÍ: rEte das
unidades âdninlstratlvas, pôr ê.Ie i4diceda, qse compÓê â sua estrui:urâ opeiacio11al.
5,3.o Fra"Õ de vigência do col:respondênte contrâto será deter§:inadô: 1 {rrtr-) mês. cor,sidei:âdc da
datâ de s'rà âssillatula.
5.4.Às despesas dêeôirentes Co ôbjêtô deste certairÉ, corre-!:ão pôr. conta da seguilitê dotâçãô:
RecuasoÊ do Ministério Ca saúce:
proposia de ê.q'Ji s1çào de Egüipanento/Material pelrnâíentê n' da proposta: 1,1,814 . 52'i A0A r,1211-C1

6. O. DAS CONDIÇOES DE PARTICIPÀÇÀO
6.1"?oderão partieipar os iniêressedôs crijo rên1o de aiividadê se-1â coÍq)atrivel coÍt o objetê dêsta
licitaÇàô, ê que estejam coin credenciàaento reçnrlar juntô ao OP.C, condiÇão para obtêi' 4ediante
prôcedielento regular definldô pelo r:êferido ôrgão, r]rna "sêni1a ce a(:êssorr espêcilica. Ú

prccêdimento necsssário para e reêlização do rêfêrido aredêrlciaÀêDto, ta$béto está disponív-^l no
ênderêÇo: htLps: llbx.. org. br/si ster-a/ .

6.2.c ileita]1ie devêlá utilizar êssa "senhâ'r pa.ra acesso ao sistêmê êlêtl:ônlcô, sendo qL:€ â
simplês vâlidade no prazo de vigência, nãc sigl1ifica suâ habilitação autoÍlática eln qualqúer
preEáô, na fol$â elêtrônica, que venha â parlicipar,' etâpâ a êel cunprada â câda cel Ealne.

6.3.À pariicipâÇão nestê .e lrtarÂe é aberia â quaisq'"re-r: interessâdos, inclusiwe as Mic:.ôêspr:êsa-
e EEpresâs de Pequenil Portê. nos termos da 1egf31ação vicente-
6, 4 - i\ião podê-ràô participâr: os intêressados :

6,4,1.Que não atehdan1 âs conCiÇões <ieste Éditâl ê s§Lis aoe-"ios;
6,4.2.Est:rãngell:ôs que nâo 1-êrdtartr rêpfâse!1taÇâc leqiaf no Brasil com poderes êryressos para
receber ciiâÇáo e responder ad(inistlativa ou j udiciâlinenie;
6-4-3,O-dê esteja& sob íalência, côncurso dê c-rêdores, concordata ou em processo de dissoluÇão
<)u liquidaÇãoi
6.4.4.prcibidoe de pâ.rticipar dê liciaaçôês ê celebr.ar coniratos adndnistrativos / na Íorir.â da
1êgisfaqàô vigêntê,'
6"4,s.Cujs eslatnto ou conl,ratô social nãc incluir. o obletc destâ licltação,' e

6-4.6.Qúê se enqlradrellt I:âs vêdâções previstas iro Art" 9",- da j,ei 8"666/93-
6.5-É i,'êdaCa a participaçàe de entiiêdes empresaiiais que este] âIl1 ::euxidas êm côÍlsôrciô '



6.6-comô cor1diçâo para pâriicipêçào no Pregão. c licltanie <ieveiá proceder, prelimiÊãrnente, à

dewlda "qual:ficaÇão" mediante o pree1lchi]llento, no sisienâ êlêirônicc, de todôe ôs campos

iiêcessários ê ôbrigâtóiaios, tais cômo:
6.6.1.oue cunE)re cs requisitos estabefecidos no Art. 3". cia ter i23/06, estandô, pÕriâ!1tô/ âpio
e usufruir dc tr:atarnentô iâvo.recido estabêfecido nos seus -Arls. 42 a 49, sendo que:
5,6,i.1.Nos itenE excfusivos para par:iicipaçãÇ de Êicíoempresas e empresas dê pequeno pol:te, o
não cr]liFrirên.o do§ !êquisitôs do rêferidô artigo lmpedirá a participaçào do licitaÊtê nos
rêspeciivos itens,' e
6.6-1-2.l.los itens em que a pârticipaÇãc nàô Íor êxclusivâ parâ ii.icrcentl].esas e eílliresas Ce
pequenc portê, g não cuniprimênio desses r.equisilos apênas prsd-úsirá o êfêito de o lfcit ntê nâô
iêL diiealo ao trãtaidento fa\ro.rêcido prêvisio nê têi 123,/06, mêsmo q'iê m ôar EPP-
6,6.2"Que eslá cientê e concorda co:[ as condiçôes contidas rio Edital e seus ane]ios "
6.6-3-Quê cluípre os requisi:cs pâra a habiliiâÇão <iefinldcs no adatal e que a proposia
aprese.rteda está em ôoníonlddade com as exigências êdiiâ1icies,
6.6,4-0úê tne-r<1stê faio impêditil'o para sua habilítaÇáô no cêitaile, cientê da obr:igatoriêdâdê
de declarar ocorrérlcias posteriores.
6,6.5.Quê I1ào emprega menoí de 18 ãr]ôs êm trabalho nol-u.rnô, perigosô o'ú ir'sà1ubrê e nào êmpregà
mênc,r de i6 anos, sahTo meÍror, a pertir de 14 anos, ]1â condfçào de aprendiz, 4os termos do
a' i-go 1", };\xIlI, cid ConsEiLu:Çêo FederaI.
6-6"6.Que nãê possui, êm sua cadeia produtiva, eo.rrreliiado e:iecularrdo tl:abalhc degtadên'Lê ou
iorÇado. observa:ldo c disposic nos Í.1cisos I1I e Iv, do Àrt. i" e no Inciso IfI, do Àrl-- 5o, da
ConsartuiÇão Eêdêra1.
6.6.7,Quê cs bê1ls são produzidos por empresas
prevista e4r lei para pessoa com deficiêne1a ou
disirosiô no "l-rt, 93, da trea fêderai n" 3-21:1.
dê acessibitldadê prêvislas nâ 1ê91s1âÇàc,
6,7..q decla]:êÇâo falsa rêlâtiva âo clrill]irimento Cê qualquer: conciqàc silj eltar:á o licitarlte às
sanÇõês aplicáveis prevj-stas êm Lei e neste Editel
6.8-o Pregoeiro noderá proarover difigênêia, na forina do AÍt. 43, S 3", dâ têi 8.666,/93, dêstinada
a ês.llarêcêr as infoIlnaÇôês decfaradas, inclusiwe, se ô licitante é, dê fato e dê dil:êito,
coas-idêrado nricrcempresa ou emprêsa de pequeno portê.

7. O -DC *EDEI{CIÃr,fr}irÍO
?-1.o c.redênc:amento é o niwel básicô dê câdastro nô oRC, que pêrltlitê ecs illi:êlêssaCos
i.ea-úlâInlentê cadastrados, acesso ao sistêma eieirônica utalizado ê a pâraiicipaÇâo em qualquêr
pregâo. na sua folroa eletrônica, pro&ovido pêfo órEão, e ccol:rerâ pe1â atribuiÇão dê "sênha"
pessoal, Todo o orocediüento i-'ecessário para reâliza! o credêncià$eôto, iarúlém está disponívei
no êndêreçâ: https: I /bnc - orE. b.r,/sistêmê/.
?-2-O credelciaroeEto junto ao CP.C para partlcipaÇão desle pregào, implica a respo&sêbílidade do
licitante ou de sêu rêp.resêntênie legaf ê a presr.rnção de sua capacidâdê técnica pa-ra ieâlizaçào
dàs transaÇôes inêrêntês ao cêl:têríe,
f.3.O lic1tâ]1tê responsailllizà-se ê3c1usivâ ê formairienie pêlas traarsaÇões êfêtuâdàs êio sêu
rlomê r assumê cêmo iilmes e verdaCêares suas prcpostaÊ e seus la]1ces, inciusive os atos
prâticados, diretaaênte ou por sel]r represêntaEte, excluída â rêsponsabilldade da plovêdor do
sislêIr.a e1êtrônlcc o".l Co ORC por eventuais Canos dêco$êirtês de uso inCevlíiô da reíeridâ "senha"
ce dcêsso/ êjndà q-Lre por Le.Ece'l'os.

s.o.DÃ Ã"RESE§1IÀÇÀO DA PROPOSI]A E DOS DOCtndENTÔS DE tülsrrrrÀÇiro
3-1-os licitantês encarLirü1aLàô, êxclusiva$eniê por laeio do sisten1a ê1êtrônico utilizado,
conccnitanteiI€ntê com as doêunentos de HÃaILITÀCÀO exiqidô3 neste Ediial, PROpOSfÀ calil. a

descriqão do cblêto ofertàdô e o prêÇo, até â dalã e o hcrário estêbjêiecidos pê.ê aberiul:â dâ
sessáo pública. quando. então, êncerrar-se-á auto&a1-icatente essa etâpa de ênvio dâ refelida
documentaÇão,
8,2-C ênvio da ptr.opcsta, acompânl:]ada dos documêntô3 Cê hãbifrtaÇãc êxigidos nês1,e Edital,
ocoüerá por meio de "serú1a" dê acêssô âo sistema eletrôniÇo.
8.3.-ê.s liic-roêmprêsâs ê Emprêsas dê Pequêno Porie dêverão encamintrar a docu&êntâÇão de
haL,iiitaÇão, ainda quê haia algufia restLiÇão d- rêgufarldadê fiscâ1 € 'trâbâ11_rista, nos telmos
do -Art. 43, § 1", da Lei 123/06-
3,4.f4cu.riüirá ao licitante ac:ompauha-r as oper.aÇões no sistêma efetrônico durântê a sessão pú5iica
do p-regão, ficando rêsporlsâvef pêlo ônus dêcoÊenie da perda de llegôcios. diani-ê dã i n..bservância
dê quaisq'',rêr mensagenÊ êmitidaã pe-Lo sister,a ou de sua <iesco!ê>-ào.
8-5.Àré â ahertura da ses3ão púb1tca, os licitãnteÊ poderãc reti.râr ou Êubstítul]: a pr(}posl-e e

os dcculEeÍttos de hebililaÇão antêlio.rmêÍrtê inseridos no sislàrnâ-
8.6-Nào se-rá êstabelecida, nêssa etapa do certame. ordem de classificaÇào entl:e as propôstas
àpreseatades, o que soinente ocorrerá apôs a realizaÇào dos procedimêntos de negociàÇào e
-'iulgarnento da propostâ.
8.7.Os docluRentos que compõem ê prôposta e a habilitaÇào Co lieiiênte mê1hôr clâssifjcâio sonente
seráo di sponibilizâdos pa.ra âvâ1iaÇáo do Piegôêii:o e parâ acêsso público âpós o encerrar:r!ê4tl} do
ênvio de fances.
B.É.C licltànte será responsáve1 por todâs as trànsaÇões q-re fore$ efeluadas êm seu nol:]e no
sistêinâ eletiônico, as s-.]Írindê eomo firrês e verdadeir:ãs suâs pr:opÔstas ê lancês.
8-g-Iôdas ês referênclas Cê tenpo neste Edital, no avlsc e durante a sesÉáo púb1icâ obedecer.ão
o ho!ário dê Brasília - DP-
8.10.o li.itânte poderá substituir aquefês dôeuÍ"entos de habilitaÇàc, exigidas n

que comp-roverr cu&primênto de reser,za cie carqcs
par.â reabilitado da Pre\.idênciâ sociai, confor.me
dê 24 dê julho de 1991. e que aienda]It às reqras

quê ccnstênl do SisterÀa dê Cadâsti.aÍ,ento Üuficâdo dê Fcroecedorês SICÀF do Goli
certâÍê,
Federal,

aprêsentâriclo. obriqato-riêllrênte, em substil-uição apeEas aÔs docufteutÔs por e1e giCos, a



rêspectiva "DeclaraÇão" de situaÇáo do fornecedor, e&itida pelô referido si.stenar em plena
vâl1dadê, assim considerada: a datÀ dê vêncimênto dô cadastro ê. priÊcipâlmênie, â '.râ1idâdê do
docurnento reEistrado,

9, O.DO FREBTCIIIME}TTO DÀ PROPOSÍA
9-1-O licalante devêrá ên1iia]a sua pltopo§TA medla1ltê o pLeenchimênto, 4ô sislêmâ ê1êtrônico, de
todos oÉ carnpos necessários e oi:rigaLórios para ô exame de for$a objeLiva da sue reêl adequaçâc
e é\e.Íj_: L' lioqo-, ta.rS COrn^:
9,1.1.Valor: rBitáric do itêm: exprêsso €m noêdà corrênj:e nâcicnaI,.
9. 1- 2.ouâêtidalie: côarforÍ0e fixada nc Têrmo dê Reaerência - Àt!êyo f;
9.1,3.1,1arÇê: se fôr da prôpria ênlpresa deverá ser inforrr,ado "própria*,
9.2"Todâs as especlficâÇões aiô ôbiêlo eontidãs na Frôpostâ vincula.Íl o Coniraiâdô.
9"3.Será cotado unl único prêÇo pa.ra cada item, com a utilizÂÇãc de duas casâs dêclme1s -
9.4-A q-Éantidade de unidâde a se.r cotada está fixada no l'êralô de Rêferêacia - Â.nêxo 1-
9,5.Ã iê<ÍicaÇào de "própr:ia" elB carapo especiÍico, coÍro pôr exenq)1o "marca", pa:a o easo de bens
produzidôs pela pi:óprra ernpresa, é condiÇàc pa.e a r!ác i<le.rtiílcaqáo c(r li.itê]1tê-
9,6.ü eavio eletrôâico da proposta ccr.responde à declaraÇào, por partê do liêitantê, que cu:arpre
plenêflênte os rêquisitos definidôs pâra liabilitaÇão, bêm corilô de que esiá ciênte ê côiicorda côllr
tc.las as lrorldiÇôes côniidas neste Edital ê seus er1exes -

9-f ,1Ío.râ1or prôpôsto estêrá inalusê iôdos os cusios ope.raüionais, en.ârgo! previdenciários,
trâbâLhisias. tnibutár1os, comerciais e quaisquei oütrôs que ineidâft dirêta ou indireiê-iente no
f or"necuênto dôs bets -

9-B.C preqo ôfêltado, tanto na pr:opostá iniclal, quantô nâ êtapa cie lanees, será dÊ exclusiva
rêsponsabi lidade do licitar.il-e, não thê âssistindo o dirêito Cê pleitear qualqrlg6 a1te.aÇão, sob
âleqàÇão dê el:ro, omissàc oli qualquer outro prete&to-
9.9"À-s pr{rposias ficârão .ilspor1ivêas nê sisieroâ êfêtr.ônilro ê quã1qu€Í eaêBêôto quê I}ossa
ider1Lificar o ficitàEte ijls)oata dêssf-assifi"caçào da p.oposta colrêspondesteí sent prejui:c das
sànções prê1,'isaâs nessê Ediiâ1.

IO.O.DÀ ÀBERTUEÀ DA SESSÀO, CLASSIFICÀÇÀO DÀS PROPOSTÀS E EORMUTÀçÃO DE LÀNCES
10.1-.q aberturâ da prêsente licitação da::-se á em sêssão pú.biaca, por: meio de sistema eletrôl-rico,
na data/ ho.ário e 1ôcâ1 indicadôs reste Editêf.
10,2.o prêgt)êiro verificará a5 pr:ôpostas aprlesêiltadas, desclassificando desde 1ogÕ aquelas quê
não esaejaa eal confornt'ldaCê com os rêquis1tôs êsiabelêcidos rrêstê Edltal, ccntellhaft vicics
tnsa.náweis ou r:ão àpresenaer as espêciÍicaÇões técnicas etiEidàs no lerrLo de Referêncià:
10.2-1.Ta&bé!ê será desôfassificà.iâ â prôpôsta que lCeql,ifi+]ê o 11.ii:ante;
10.2-2.À dêsclàssificaÇão 6e!á semprê fllndamêntâda e reqistrada no sistê-ma, com accmpàd:âlnênto
en terstr)o real pôr todcs os participantês;
1t1.2-3.À não descfas srficaÇão da propôsta não 1nu)êde o seu j ulgianlentâ dêfiniti-ro êú seniiCo
contráríc, ievado a êfêito na fase Ce âcêiiãçãô.
10,-1"0 sistema oreienará automaticanente as prspcstas cfassificâdâs. sendô que so$.entê estas
participarão da fâsê dê lances "
i0.4.C sist^Jtà disponlbiiizará ca+pc próprio para iro.a dê IÍierrsagiens ênire o Prêgôeiirô ê ôs
licitantes.
10.5.1[iôiada a fase conpetltivâ. os 1ic]-tân!es podêrão êncaÍLinhar lances exclusivàmênie por
mêiô do sistemá eletrônico, sêndo imeCiatamente ioformados tio seu recebimento e do vâlor.
coasiqmado no req:1str:ô i
10.5.1-o lance devêrá sêi ôferlêdo pelc valor: uniiário dc itêm'
10-6-Os lrcitanlês poderão oferecêr lances sucess.ivôs, ôbservados o horâaic fi:iadê para abeitu.l:à
Câ sessãô ê âs regaas estabelecidas àeste gdiial.
10.?.O iicii-anie sor4ente podêr:á oferêcer fanae dê waior inferior ao úfii$Õ por êlê otê.rtâdo e

r:eqistrado pelc sistenã,
10:8-O ínte1-va1o minimo dê dlfêrença dê valores entre os 1ânces, que incídirá Lâi1'Lo em l.elaÇão
aos lances inteiimediários qua:ttc em re1âÇão ao lance que cobri!: a elhoa oferta não .ieverá sêr.

iuienior a R9 10,00 (dez reâis).
io.g.sêrá aclÕtàdô i)arâ (} elvi-o de 1aêces neste certame c modc de disputa "abel:to", em que Ôs

licilântes apr:êsêr1tâaãô lânces pú.ll1iaos e suaêssivos, com prcrrogâÇÕes.
iC,l6.À etap; <ie la''c-^s dâ sessãc públlcà terá duraçáô de dez minutos e, após isso, sê.rá
pr.orrogada automaticanrente pelô sistênla q_ú.Lndô houvêr lânce oferi:aCo nôs últimês .lois i&ii1ulos
do períôdo dê duracãô da sessàô púbiica,
1ú.i1-Ã pror.r:oqiaÇão âutornáiica da êtâpâ de 1ances,
minutôs ê ocoÍrerá sucessivalnente sêllrpre que houver
inclusivê io caso de fânces inteÍmediá.rios -

dê que 1:ratâ o itêm anterior. sel:á dê dols
lances err.,-i ados nesse periodo dê piorrogacão.

i0.12-Nãô hâvenCo novos 1ênces na íor.ma estâbelecida ncs itêns a1.!teriol:es/ a sessão pública
enaerr:ãr_sê_á euic11raticardênte.
i0,13.E:1cêÍrada a íase competiti!'a ssr.l quê hâla a pr:orÍôgàEão autornài:ica pelo si§tê41â, podêrá o
praegÕêir:o, assessorâdo pela Eqúipe de Apoao. !Írediante iü3tificativa. aàariti]: o l:einicio da eiâpâ
Cê enwio de fances, em piol da conseauÇâo de $elho-r] pi:êÇo.

e registrado em Primeiro lugã-r-
10-i5.Durante o transculso da sessãâ púb1ica, os licitantes sêÍão ir1folma reai, co1r ernpo

valô.r do Erenor iance t egistr.adoi vêdâda a idêniificagão Co iiciiânte'
10.16-Nô caso dê dêscolle>ião com o Pl:egôeir.Ô. t1o .ieco:aae! da êtapa c itiva do Pregão, o

slstêmà eletrônlcc podêt:á peflnênêcêr acessÍvel aos licltaniês pala a iegépÇãc dcs lêr1ces.
10-1?.euar]dô a dêscônexão do sis i:err.a eietrônicc para ô Preqiôêir3 persisti-r poa telnpo supêrlor a

dêz .linui-ôs, a sessào púb1icâ serà suspeâsâ ê íêiniciada sôrrêiLê âpós deccrridas vlnae e +ratlc



horas da coerunlqação do fato pelo P-regoêilo aos participantes, oa sítio êlei:rônico utilizado
Para di\,-uf gaÇão.
10.18.o cr.iiério dê juiga$ento âdotado será o menor prêÇô, confo.rme definido neste edital ê seus
ânêxos,
10.19.Caso o licitante não apresente lances, concor.rêrá com o valor de sua proposla.
10 - 2 0 - Ero :re1eÇão a itêns r:ão exclusivôs para participaçãô dê ltricroenq)resas e êmprêsas de pequeno
porte, u§à vez ence.rrada a etapa dê larrces. será efeiivada a verificação automática do portê dà
êntidade empresariaL - o slstema identiilcârá eln eoluna própria as microempresas e enpresas de
pequeno porie participaEtês, ploêêdendo à compereçào cô!tr os vaiorês de primeirâ colôcâda, sê
esta for enprêsa dê maior po!tê, âssim como das deroais classificâCas, para o fim de âplicar se
o disposto !:ros Àlrts. 44 e 45, da Lei 123/06.
10.21.Nêssas condiÇÕês. âs propostas de ÍLic-roemp-resas e empresas de peqriêno porte que se
êncontlarêm nâ faixa dê até cinco por cerrto acina da mê]-ho! proposta ou do melhor lance, serão
cortsideradas êrBpatàdas com a prirnelra colocada-
10.22.À melhor classiflcâda noa termos do item ante-rior terá o direito de encaminhar uma ú1t1na
oÍexta para desempate, obrigatoriêmênte en valor infêrior ao da prlmel.ra co-Iocada, no prazo de
cinco irinutcs controlados pêl-o sj-gtema, contados após a côIlllllicaÇâo automática para tànto,
10.23.câso â microeÍq)resa ou a emtr)fesa dê pêqueno pôrtê melhor classificada dêsista ou nàC, se
manifeste rro prazo êstabêfêcido, serào coDvocadâs as dêmâis liciiantes microearpresa e erRllresa
dê pêqueno portê que se encontrên naquê1ê intervalo dê cir1co por cento, na ordem dê cfasslficacào,
para o exercici.o do mesmo dirêita? no prazo estêbelecido no iterí anterj.o!.
10.24.No caso dê êquivalência dos valo!:es aprêsêntados pelas microêmprêsas e enpresas de pequeno
portê gue se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, se.rá Jealizado sorteio
entre elas para que se idêntj-flgue aquê1a quê primeiro pode.rá apresêntar melflor oíerta.
10.25.Sô podêrá haver empate entre propostas i-gruais, nào sêguidas dê lances.
10.26.Havêndo eventual êiDtrlâte entre propostas ou lancês, o critério de desêÍpate será aquele
prêvistô rro Art. 3o, § 2", da Lêi 8,666/93, assegurando-se a p.referêEcia, sucêssivamênte, ao§
bens:
.10 .2 6. 1. Produzidos no Pais;
10.26.2.Produzidos por erq)resas brasileiras;
1Ü.2 6. 3. Produzidos por erop.rêsas que invistãm em pêsquisa e nô dêsenvolvimênto de tecnologiia no
País t
10 .2 5. 4. Produzidos por e&p-resàs ç[ue comprovêm cursilimetto de resêrva de cargos prevista em lei
parâ pessoa com deficiência ou para realcilitado dâ Prêvidência Socj,al e que ai-êndam às reg.as
dê acêssihifidade previstas na lêqislaÇào.
1o.27.Persistindo o empate, a propostâ vencedora será soÍteada pelo sistema ê1etrônico dentt:e
as propôstas ou os larlces enpatâdôs-
1o.28-EnceEada a etapa dê envio de 1âncês da sêssào pública, o Pregoeilo dewerá encaÍLinhar,
pelo siste!!ã eletrônico. contraproposta âo licitantê que tenha apresentado o Eielhor preÇo, para
que seja obl,ida melhor proposta, vedada a nêgociação êm condiçôes diÍêrentês das previstas Eeste
Edital:
10.28,1.4 nêgociaçáo será realizada por meio do sisteMa, podendo ser acompanhada pelos demais
fÍ citantes,
10.28.2.C P.r:egoeiro solicilará ao -Iicitante mêlhor classificado que, no prazo de 24 {vj"nie ê
quâtro) horas, ênviê a sua p!ôIrogta atua}izada, adequada ao ú1tlmo lance ofertado e após a
negociàção realizada, acorqpanhada. sê Íor o caso, dos docuJrrentos cotrq)lemeDtares, quando
necesgári.is à confi.rinaçâo daqueles exigidos neste Edital e já apr:esentados.
10.29.Haveado necessidade, o Pregoeiro suspendê.rá a sessão, lnfo!Íândo no sistelBa a nova data ê
horárro para a sua continuidadê.
10.30.-Após â negociação do preço, o Pregoêiro iniciará a fase de aceitação ê julgâ&ênto dâ
proposta -

11. O.DÀ ÀSETEâ3ITIDÀDE DÀ PROPO§XÀ ITEI{CEDORA
11.1.Encerrêda a etapa cie nêgociaÇão, o Pregoêiro exaltrinêrá â p.roposta cfassificada em primeiro
lugar quànto à adequaçáo ao objêto e à côE{)àtj.bilidade do preÇo em relaçâo ao máximo estipulado
para contraiaçào neste certame.
11.2.Havendo proposta ou larlcê vêncedor Õom valor finâ1 pârê o iêspectivô item relacionad.o no
Ànexo I - Termo de Rêferênciâ - EspêcificaÇÕes/ na cofuna código:
1i.2.1-superior ào êstirtràdo pelo oRC. o item sêrá desconsiderado; cu
11.2.2.Ccm 1o<iicios que conduzam a uma presunÇão rêlativa de inê>requibilidadê, pelo critério
dêfinido no Art. 48, Ii, da Leí 8-666/93, êm tal situaÇào, não sendo possívêl a imêdiaia
confirmaÇâo, pode.rá ser dada ao licitante â oportunidade de demonstrar a sua exequibil-idade,
sendo-lhe facul-tado o prazo de 72 (setenta ê duas) horas para coúprovar a vaabilldade dos preqcs,
conform.e pará$êtlos do Itresmo Àrt. 48/ Í1, sob pena de desconsideraÇáô dô item.
11,3.Salaenta-se quê tais ocofências r!ào desclassificarl àutohaiica.nente a proposta? ç[uando for
o caso? âpânas o item coÊespondente.
11-4.0 va1Õr êstimado quê o ORC se picpôe a paqar pêlo objeto da presente LicitaÇào - Valor de
Referência -. êstá devida$ente infonna.lo !êste i.nstr1.mento convocatório - Ànêxô I.
11.5.Qualque-r j.nte-rêssado pode-rá rêquerer que se Iealize& dliigências para aferir: a
exequibilidade e a legalidade das propostas, deverrdo aplesentai as provês ou os indicios que
furdámerlt aill â suspêitâ.
11.6.Na hipótese de necessidade de suspênsão da sessão pública para a rêalizâÇão de difigências,
com vistes ao saneamento das propostas, a sessàô pública sômênte podêrá se.r reinici-ada lmçdian
aviso prévio no si.stema com, no minil*o, vintê e qriâiro horas dê antecedência, e a ofig$rga'cra
será registrada êm ata -



11.?.O Pregoeito podêrá cÕirvocar ô licitaJ]te pa.ra el1\riar dôcr]mênto digital comptementa!, por
mêiô do sistêma, no prazo de 24 (vinte e quat.ro) horas, sob pena de nâo âceitação da proposta:
77.'7.L.Éi facultado ao Pregioeiro p-rorrogiar o pÍazo estêbê1êcido, a partir dê solicitação
fundaroêrrtada feita tanôém rro sistema pel^o licitante, ôntes dê findo o prazo.
11.?.2.Dêntre os documerltos passlveis de solicitaÇâo pefo Pregoeiro. destacam os que contenham
as caractêristicãs do prôduto ofertadô/ tâis co&o lnarca / rôodê1o, íâb-ricantê ê procedência.
encantinhados por aeio do sistema eletrônico? ôu. quardo indicado pelo Pregoêiro. por outro meio
elet::Ônico, sêtrr prêjuíão do se]-i ulte):ior envio pelo sistêmã êfeirÕnj"co. sob pêna de nào aceitaÇàô
da prcposta.
11.8.se a proposta ou .lancê vencedor for desclassificado. o Pregêeiro exa{dnará a propostà cu
lance subsequeDte, e, asslm sucê5sivamente, na ordem de classif.icação,
11.9-o Prêgôêiro poderá encarairüar, por meio do sistêma e1êtrônico, corrtraproposta ao licitante
que apaesentou o lance Irtais varrtajôso, pa.à que seja otltido melhor pr:eÇo, vedãda a neEociaÇão
êm condiÇôês divêrsâs das prêvistas nestê Edital:
11.9.1.tarnbêm r}as hipôteses em ç[l-re o Pregoeiro rrão aceitar a p-roposta e passar à subsequente.
poderá nêgocj.ar eotn ô rêspectivô lici!ântê parâ que seja obtido prêço mêlhor;
11.9.2.À negôciâÇãô será reâlizada pol mêio do sistêúâ. podendô ser acoÍq)ânhadâ pê1os deroêi s
licitântes.
11-10-Nos itens não exclusivos para a pa.ticlpaÇâo de ÍLiêroemplesas e êBll)!êsas de pequerro portê,
sênq)re que a p-roposta não for acêitar e ântes de o Pregoeiro passar à s!.rbsequenter haveiá nôva
verificação, pê1o sistema, dâ evêntua1 ocorrência dô enpatê ficto, previsto nos Àrts, 44 e 45,
da Leí 123106. sêquindo-sê a disciplina a.tes estabelecida, se fo. o cãsô.
11-11.Havêndo necessidadê, o Prêgoêirô suspêrrdgrá a sessão, infoflr.ando no sisterRa a Eova data e
horário para à sua continuidade.
11-12,EncêEada a âná1lse quânto à acêitâÇào da praposta, o Preqoelro veiiiicará a habilitaÇão
do licitênte, observado o disposto neste Edital.

12 . O.DÀ gÀBrI.1ÍÀçÍrO
12-1-Ressaivêdc o dlspôslo nô itêIr, 3,
Edital, a docLrnêntaÇáo lelaclonada nos

12 - 2 -pE3§0À .vSRÍArCÀ:
1f,2.1,pr:ova de insc.:aição no aadastrô NacioEal de Pessoa Jurldica CNPJ, com enissào r:êcênte.
Podêrá ser subsiiiuida pê1a apresêêl-açàc do CRC SICÀE.
12.2,2.Ato cô11stítutj,vo, estatutô ou côntrato sociâ1 êE1 vígor, dêvidámente regis|rado, êií sê
tratândo de sociedades côIllerciais/ e, no caso de sociedâdes pô]: aÇóes/ aconu)aÍúado de doc'i$entÕs
de eleiÇão dê sens admi4Ístrâdores - Illscr:içãô do ato constitutivo. no caso <ie soaaeiiadês civi5,
acor[parú1ada de paova dê dareto-riâ em exercicio- Dêcrêi:o de autotizacão/ êm sê t]:atanCo dê eÍ4)?resa
ou sôciedade êstrangei.ra em fullcicrra$ento no PaÍs, e êto de regisirô ou autorizàção pa.ra
funeiocaÀento êxÊêdidô pelo ôr.gàc competeÉhe, quarldo à àtavidadê assiÀr o exi-qir. Registrc
côÀeuciai, Eo casc de ê.rnpresa irldividual. Certificâdo dâ côndiÇão de lücrôêmpreendedo!
Indavlduâl, em sê tr:ata11do dê HBI. ôs rgler:idcs doct]aler1ios <iêveraãê êslàr àcoüpaahàdc3 dê todes
âs alterêÇóes ou da cônsolidação respectiva. Poderá ser. substituida pela âpresentaÇãc do CRC

s Í c-cr'.
i2 - 2 - 3 - Rêgularidade para C:cn1 a Fazeada Fêderal - Certidão I{egâtil'â de Débitos Relâtivôs aos
Tribuios Eedêrâis e à Divtda À-livâ da União- podêrá sêr. sirbsiituidâ pe1ã àpresentaqãc do CRC

S ICÀE.
12,2-{,Cê:r.idões rlêEaltivas dãs qazêndâs EstaCual e Municipal Ca sede do liciianie. ôu c!:tro
equivalente, nâ forrúa da lei- Poderá ser srrbsliluida pê14 ap!êsêr'!!êção Co CRc sICÀÍ-
1: .2 - 5. CômprovâÇàÕ de re§-újâridade relâtiva ao Fr&Cc de Gâraniia por ?erço Ce ServiÇo - FG?S,

ap.rêsentalldo c respecttvo certificado de Regulâridade fo.rnêcida pelâ Cail<a Éconômica PêdêL41.
Poderá sêr subsliiuída pê14 apresehtacáo do CRc sICÀ.r'.
i2,2-6-p.rcva de iner.ts:ência de déb1tos irladimplldoe perênte a JustiÇâ do Írabalho, mediaüiê â

âprêsentaÇão de Cei.iidão Negâtiv-a de lébito3 Tlabalhistâs CN,T, .1os tslmos do Tí1jr1.r 11II-A ciê

Clnsolidação dês l,eis do Trabalhc, aprêvâda pelo Dêcreto-Í,e1 n" 5.452, dê 1o de maio de 1943-
PôdêÍá sea substitulda Fela âpr:esen:âÇão dc CRC SICÃF.
12,2.?.Deciaj:aqão atestaIlda que o licitanae não possui êIn sêu qliâdro societârio, sêrv_idor Fúb11cô
da ativa do ôÊ-C ou de quâlquer êliaCa<ie a êle vi1]culâCa, ccnfo!1ae 1nodelo - ê-I1exo ÍT_
12-2.6.Certadão nêgatliTa de Falência ou Concordâta, e{pêdida pe1ô dlstribuidô. .lá sede do
licitânte ou dô DISTRITO !'ÉDERÃI, pois é lntegrada tanbém âos TERRITÓRlos (iôformaÇões presente
na p:ópria cerildão) , com vêliCade nãe supênior â 30 dias, excerio nos casos eiÍl que â validadê
êxpressa na própriã sela maicr ou quando não tivel: pi:a:ô de validâdê expresso, l1êste taso êm

pârtic1rlâi, a sua eÊissão IIão devê.rá ser superiôr â 120 dlas a ccqtâr da dala pre\.1stâ para
abêrtuia dâis) propcstaís), Poder.á ser subsiituiCa pê1â apl:esentâção do CFc SIC-AF-

12.2,9-Consuliâ CôNSoLIDÀDA Ce pessÕa Juriaii.a êr:peCida pêfo Tribunâl Ce Côntas dâ ui.'ieo ou dê
NÀDÀ COSNTA ou de LICIIÀ$TES INIDÔNEOS (re Pessoa Jujridica expêCide pe1ô Triblmal de Contas da
União, enuiiida recêntementê/ l1o endelêçô elellrônico: https: // certidoes-âpÍ ' ãpps. tcu ' gow' br/ '
12 .2 . 1C. Cor$r:ovaÇáo Ce capâcidade de desempenhô anLerior satislatório. de alividade 19:itâ1 ou
assêr,e1hadà ao objeto da IÍcita9ão, Íeitâ através dê ateslado fornecidc por pêssôâ jul:iCica de
dir.eito púbilcô on privâd.o- ObsêrvaÇões: entenCer-se-á por Atêsradc, DECLA-PÃçÃO cônfecciênade
err FâpêI iinürado pela cônt-raaar]tê, assi.lado por seu rêsponsáve1. ôu E:'IPENHO enritido pelc próplic
conitrata4te êu por silio eletrônico de Órgâos Públicês fiscalaEâdô.ês i?CE, iICü, C6!) ou áinda,

10, ôs iicitantes dêverão encaruirJrar, nca telmôs deste
iaens e se.frrír, pâra iins de HÀBIiIA.ÀçÀO:

pôr NaTÀ I'ISCJtrI, EI,ETRÔxIrcÀ {NÍ'-ê, NES-ê quê pe.rlllitem suâ afer:içào pôr meio de, cc!1suitâ
eletr:ônicâ) e$it1da por ]:êrceiros em no1oe do pârticipanl-e Õu ê."*itida pêlo p!:ópaiÔ -



12.3.À exisiêncià de restriÇâo relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não t"mpede que
o Iicitante qualíficadc co.ro trLicroelq)xesa ou êmpresa de pêqueno porte sêja dêclarado vencêdor,
uma vêz quê atenda a todas as dêmais exigências deste EditaLi
12.3.L.À dêclarâcão do veIlcêdor acontêcêrá no moloento imediâaamente posterior à fase de
habali taÇeo.
12.4.4 comprovaçáo dê regu1âridadê fiscal e trâbâlhista dâs microemprêsag ê empresâs dê pequêno
portê sômênte sêrá exigida pêra êfêitc de assitratura do contrato, observando-se o segulnte
prôcêdihentô:
12.{.1.Às IlLic!oenE)resas e eErpresas de pequeno porte, por ocasj.ão da participaÇâo !1esta licitação.
dêvêrào aprêsentar toda a doqnnêntação êxj.gida para comprovacàô de regulâ{idadê fiscal ê
aràbalhista, dêntxe os documêntos enumêrados neste instnmento paia efeito de habilitaçãc, nesmo
que êsta apresentE alglEílâ rêst4Ção,.
12.4.2.Havendo alguma rêsariçáo na complovaÇáo da .egularldade fiscal e trabalhasta, será
asseguxado o prazo de 05 (ci.nco) dj.as útêi.s/ cujo têrmo iniciaf cô-rrespondêrá ao monênto êm quê
ô licltante for declarado vencedot, prorrogável por i9uê1 periodo, a crité.rio do ORC, para a
regularização da doc!.]mentaÇào, pagaIúeÊto ou parcefa.nento do débito, e emissào de eveniuais
cêrtidões neoâiivas ou positivas com efeito de certidào negiativa;
72.4.3.A não legularizaçào da docu&enEàção, no prasô àcirnâ p.ea-istô, ihplj-cará d.ecadência do
direito à contrâtâÇào, sem prejuizo das sançÕês prê---istas no Àrt. 81, da Lei B-666/93, sendo
facultado ao oRC convocar os licitantes remanêscentes, ]1a ordem de classificaÇâo, parâ assirrâtl-rra
do cont.ràto, ou levoqar a licitaçâo;
12.4.4.se, nã ordem de classificação, seg-uir-se outra microêryrêsa ou empresa dê peguêno portê
cogl afguma rêstriÇão na docr.inentaçáo liscal e trabalhista, seiá coEcedido o llesmo prazc para
regRrlarj. zêÇão.
12.5.Havendo a necessidade <ie envio de documentôs de habilitação complementarês, neces3ários à
confirmâÇão daquêlês êxigidos nestê Edital ê já apresentados, o licj.tante sêiá convocado a
eDcanli!üá-1os, êm formato digital, -'ria sistêma, no plazo de 24 (vintê ê quatro) troras, sob pena
de inabilitaÇão:
12.5.1,somente haverâ a recessidade dê cc,mprovaÇào do preenchimento de -rêquisito§7 mêdiânte
aprêsentaÇão dos documenLos originais "náo digitais". quândo houvêr al$lma dúvida em relaÇão à
integ.ridade do documento digital-.
12.6.Não sê!ão acêitos documêntos de habilitaçào côm indicaçào de CNPJ/CPF díferentes, sa1-./o
aqueles leqahente per&ritldos:
12.6.1.Se o licitantê for a matriz, todôs os doaumentôs dêvêrào esta-r êm nômê da hatriz, ê sê o
licitante foi a filial, iodos os documêntos dêverào êstar em nome da fi1ia1. êxcêto aquelês quê,
pela própria rlatl-lreza? comprovadarnente, foreü êmltidôs somente em nome da matriz.
12.?,Será inabiLitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja pcr não apresentar
qualquer dos docr.mentcs exiqidos ou apresenta-los eÍL dêsacordo com o êsEabelecido neste Edital.
12,8.No casc de inabilitaÇâo, have.rá nova vêrificação, peLo sistêIoa, da eventual ocorrência do
êmpate ficiê, plevisto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06, seguindo-se a discipl!-na antes
estabeleclda para aceitaÇào dê proposta subsequente.
12.9.Os documentos nêcessá-rios à habilitaÇão devêrão ser organizados na ordêm descrita nesi-e
instrumento, precedidos por lndice coryespondente, apresêntados por qualquêr procêsso de cóp1a
âutênticada pôr Çartôrio coÍpetente ou pelo Preqoei-ro ou membro da Equipe de Apoio ou pr]blicaÇáo
êm ôrgão da iEp.rensa oficial. Estarrdo perfeitaEente leglvêis, sêm conter boüões, rasuras,
êmêndas ou êntleljnhas ê dentro do prazo de valida<ie- Por se! apeÍlas una formalj-dade que !,isa
facilitar os tràbalhos, a ausência do referido lndicê rrão inabilitârá o licitalte:
12.9-1.Quando o documento for obtido via Internet sua feqialidade será comprovâda no enderêÇo
êIêtrônico nê1ê indicado,'
12.9.2.Podêrá sê.r utili"ada. a critário do Pregoeiro, a doclrmêntêÇào cadastiâl de fomecedor,
constante dos arquivos do ORC, parâ codprovaÇào da autênticidadê de el"ementos âp.rêsentados pefo
1iÇi tantê -

12.10,Havêndo rtecessidade, o Pregoelro suspenderá a sessão, inícrmando no sistema a nova daaa e
horário para a sua contirruj-dade.
12,11.Conslatado o ate.rdimênto às êxiEências de habil-taÇão fixadas nêstê Editâ1, o licitan:ê
será dêêlaiadô vencedor-

13.O.DO E}TCÀIdI}IHÀI.{NTI1, DÀ ?ROPOSAÀ VE§CEDORA
13.1.4 proposta fr.nal- do licltênte declarado vê]lcêdo! - plotrosta atuãIi2ada - de./erá sêr
encãroirrhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, â contar da solicitâçâo do Pregoeiro no
sÍstemê e leÉJônico, e deve.rá:
13,1-1.Ser elaborada em consonância coI0 as espêcificaÇõês constarrtes deste Edital e seus ÀnexosT
-redl-gida erB língiuâ portuguesa e lmprêssa em uma via em papêI tlmbiado do proponente, guando for
o caao/ sêrr e&êndas, rasurâs, êntr'elinhas ou ressalvas,' suas folhas rubricâdàs e a última dalâdà
e aasinada pelo licitante ou sêu !êprêsentantê 1ê9a1, com indicaÇâo: do va1ôr global da plopostai
do prazo de entrega; das condiÇÕes de pagamento; ê da sua validadei
13.1.2.Conter: a indicação do bânco, n'ámero dâ conta e agência do licitânte vellcedor/ para fins
<ie pagamento,
13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a regociação realizada, acoEparüada, dos
documentos compl-êmêntaies êvêntualmêntê solicitados, quando necessários à coniirmâçâo daquê1es
exigidos rteste Edital e já apresentados.
13.2.será cotado r.rm úrtico preÇo para cada item, com â utilizaÇào
que, nesse último caso. a indicaçãc e$ contrário está sujeita
seguintes cr.ité!ios:
1-3.2,1.Fâlia dê digitosi serào acrescados zeros;

de duas casas decimais,
a corrêção/



13.2.2.Excesso de digitosi sendo o paimeiro digito excedente menor que cinco. todo o excesso
sêrá supriÍLidô, câso contrálio havê-rá o àrredondanêntô do dígito antêrior pârâ mâis e os dêmâi s
i tens êxcedentes suprlm-!dos.
13-3-os preqos dêvêrãô ser expressos êm moêda coxrente naciôna1, o preço unitá-rio ê ô total em
algarismos ê o vaLor g1oba1 da proposta em aLgarismos e por extenso:
13-3-1-Existindo discrêpância ênare o preço uÍritário ê tôtâ1. resultado da multiplicâção dô
preÇo r":rritário pela quantidader o p.reço unitário prevalecerá;
13-3-2.No caso dê divêlgência êntrê o vafor numérico ê o ê}<piêssô por extênso, prêvaiêcerá o
vã1ôi exprêsso pôl ê:ttênso;
13-3-3-Eicâ êstâbê1ecidô oue hawer<io divêrgência
preva:ecerá c de mencr vàlcr.
13.4.Ã proposta Õbêdêcêrá aôs iêrmôs desLe Edital
que rão cor-:espcnda às especificações a1i contidas

dê prêçôs uôitáriôs pâra u]:l1 mêsmo produlo!

ê sêus Alrêxos7 nào sendo conslderade aquê1â
ou que esiabeleça vlncu1ô à proposta de outrc

li citaatê -

13'5.À ofelt+ deve:á ser firme e precisa, 1i:r,.itada, l:igôrcsa{Lente. ac objeto Cestê ÊC1iei/ sem
ccnler âliêrnàtivas dê preqo ô11 de qualquêr out.ra côndiÇão quê induãa o j ulgainêntô a mais de um
iesuitado -

13'6-Nc vâ1ê:r proposto êstâr'á ir.ilrluso i:odôs ôs custos operacionaisr encêrgos prêv:,denciári os,
lrabal!:is*'âs, tLibutát:ios. comercials e q'ra1sq'rer ouEaos quê incidaa .iireta ou indiretãIoenl,e no
fornecimênto dos bêns.
1-1"7.4 pl:oposta iinal deverá ser documentada nos autos e será 1êvada em eonsideraÇão no decor.rêr
da e{ecuÇão do cÕntlato ê aplicaçáo dê e.,rê}-itua1 sanÇãô âo Conl.râtado:
13.f.1.ToCas as especií1c39Ões do objêio corrtidas na proposta vinculam c Colltratadc.
13-8-Às pr:cpostas quê contêrüêm a desc.riÇãc do objêl-o. o v_alor e os doculnêtltos con]])ler.ealiarês
eêtar:ão disponivêis na iÊiernea? após a hofo]ogaqão.
13,9.C piazo de validade aa proposta náo será iâfêrior a 6C {sessenta) dias, â côntâr dâ dâtâ
de seu êncaminl:lâ&ênto -
13,10-O primêiro subii:em deste IfIM/TóPICO que trâta da ELABôRÀÇÃO DE pRoposTÀ sêrá sut,sidlada
talr;réi|1 pela discrplinâ do tópico DÃS DISpôSIÇÕES GERAIS ê sêu srúitem que lrraiâ do EPPO SÃUÁVSI -
Coú istc, a CPL por intermédio dô seu r.eprêsent&ilê, poderá, lfo julgênênto das propêsiâs, sai]ài
erros ôu falhas que r!àc altererr a substância das propostas e sua validade lurídica, Bediânte
decisãô fr:ndemeDlâda, registrada eÀ! ata ê acessivê1 âos 11c1te!te3. e thes êtribuirá validãde e
êficác1ê pêra fins dê hâbilitaqão e cfàssificaÇão/ ôbservado o àisposto nê Lêi n" 9-,-84, de:9
dê jâ11eirc dê 1999 e Dêcrêto n 1.024 dê 20i9.
i3,11,Das Marcas,/Modefos: sêndô umâ responsabilidadê do panticipaEte escolilêr e a reqistr:âl: nê
suâ Propostã ou por outros mêios quanCo fôr dê fornâ ê1êtrônica. esla passa a ser Cê tctã1
responsahilidade do licitante. É pêltinente esclarecer que a CPt por intesnédio do seu rêpresente
não tem Êo moílentô da sêssão cunlio técniêo que abranjâ os diversês lfêm(nsi licitados, por isso,
saber se â r:êfêrida inarca aiende-rá o editai na sua inteqira se !:o.rna ilêpossivel e inv:áve1 .iurantê
â sessão. s>:cêrtês l.ros casos êm lrrê os concorrentês as pro\roque {a CPL), alertando-as que â
rêferidà raà!ca Irão atêsderá ê editai. Por issc. dlscipllnar:-se-á sêhrê a tê§..ática, o p!14aitrrIo
dâ v-inculÂção ao edital i pr:evisto êm diplonra 1êgê1 peItll]enre apê"iguada pelo art- 37, incisô
XxT dá CônslltuiEão íicaníio à discriaÍLinaÇão dc iie&r superlor aos demâis docwlentôs apresentaaios
(marcas, n-odêlcs, catálogos e etc. )/ ou seja, nêrüum outro documelito il:á sôbrêpirja.r a
da scrli:.iinâÇáo do editalicio do xespeci,ivo iteú. Ílcando c 11c1tãr1ie vencedor obiigadc â
substitnir oísl ltem(ns) ê sua{s) r'espêctiwaís} màr.ca(s}/modelo{s) poi out.o(s) equa.Tafenie (s)
ou supêrior{es) se for coâstêtaaio e so{qlrovado que a{s) marca(s)//4roCe1o(s} escol}rrdo (s) ê
xêgislrado(s) na propôstâ nào âtender (em) as êspecilicaçõês do edital rlâ sua integxê"

14.O.DOS A!C§3§ôS
14.i.Declêr.àdo o vencedor ê decorraidê â fase dê -rêaidfar:izaçáo fiscal ê trâbaihista da liaitantê
qualificáde cômo ruicrôêmprêsa ou €mpresa dê pequeqo portê, se fo.r o easo, será concediCc' ô prazo
dê 30 iirilrtâ) minuto§, pâ.râ que qualquer licilante iranifêsle a inlenÇào de recofter, de forma
rroiiwâda, isto é, lndiêândc col1tia guais decisõe3 p-rêtêncie reccrreí ê por: quais ríloiivos, êm
campo próprio do sistêma.
14.2.Havendo quem se mârrifestê7 caberâ ao P]:êqicêiro vêrificàn a tenq)esiividadê ê a exisl,ência
de nÕtivaÇão de iiltenÇão de recorrer, pàr:a decidir se ad$ite ou não o rêcurso, fuodamênaadâmentê:
14.2.1.Neise mone.to ô Pregoeiro nâo a4ientrará no úérito recursai, mes apeÂas vê.riiieârá as
condiÇôes de admissibifidade co recurso;
14.2.2.A Ía1ta ie manifêstaÇão motivada do licitânte qlranio à inienÇão de recor::er 1n'.porrará a
decadência desse dirêito;
14.2-3-una vez âdmit'ido o recurso, o reco.t:rente terá, a partir de então, o prazo dê três dias
pa11a apLesênter as iazões, pe-Io sistême êlêtrô::icc, iicandc cs .ie,lrLâis licitanies. desde 1o-qio.
intimados pãrâ, quêrendor apresêntarem contràraazões taiibé,m pêlo sistema eletrÔlico, eÍ, oullcs
tl:ês dles, quê cômeÇarãc a cônirâr do ténminc do p.râzo do rêcoraenle. sendo-Ihês âssegj-1i::ada vistâ
imediate dos el-êmêntos ir:dispensávêis ê. defesa Ce seus inieresses.
14"3"O à.:clhimentê Co aecuaso in_.iatida tãô somê1]le os âlos insuscetiweis de aproveitâmento.
14.4.Os autôs do processo peiamârrêêêrão com visla franquêada aos intêíêssados, no endêIêÇo
constante rlesie EditÂ1 -

15.O.DA REÀBRIURA DÀ SESSÃO PÚEIICÀ
15-.1,4 9êssãô pública pôderá se! rêaberi:a:
15.1.1.I.ías hipóiêses de proviNênto,Ce recurso que 1ê\,re à a,ruleÇão de alos anter.iores à realizaÇàô
dê sessão púb1lca p::ecedênte oii ênt qiiê sêja anulada a piópria sêssão pública, siiuaÇBo am que
sêjaão rêpetídos os at-os anuladôs ê os quê delê dêpêildaRi



1"5.1.2.euârldo houvêr êrro na aqeltêção do pr:eÇo melhor classificado ou q'.rando o licitanie
dêclarâdo veecedor nào assinar o contraLo. nâc letirar o 1nstrl-mento equivalente ou nào comprovar
ê req:u.l3.i"açãô fiscal e trabêIhisaâ, nôs têímos dô À!t. 43. §i", da Lea 123106. Nêsses hipótêsês,
ser:ào adotàdos os plocedi$entos imêdiataRelte posteriores a{r encerl:â]r1ento da etapa dê lânces.
15.2.?cdos os licltantês rê&anêsceBtês dêvê.rão sê-r coni'oaados para acompâaÀar a sêssão iêâbêrta:
15.2-1.À c.fr'§rocaÇão se dará por meio do sistêma elet.ôaico (chat) ou e r:i1, de acorCo coin a
fâsê do pÍocêdimêntô lj citÀtó.ri o,'
15.2-?.À cônvôcaÇâo feita por e-maiI dar-se-á de acordo com o5 dados Çontidos no Cadâstro Digitaf
do ôRCr sêndo responsabilidade do laeitã]!tê irlâlrcêi sêus dadôs cãdastLais 41,üa1izâil.is -

16.0.DÀ ÀD.lU) rCÀçÀO E HOI{OIOGÀÇÃO
16.i.o abjeto da licitaÇàc serâ adjudicado ao licitante decialado veilcedor, por ato do Pregceilc,
caso nã{: hàjâ 1ntêr:posição de recurso, ou peià autôridade superioi: dô oRC, após a têgu1ar dêc1sãô
dos reclirasos âpresentados,
16.2,Apôs â fase recursalr coÍlslatada a -rêgrllarldadê dos atos praiicados/ a eutoraidade superior
do oRC homologará o procedimeoto lieitatóriô-

17 - Ô.DO COlflrRÀTO
17.1.Àpós a homologàÇác pelà auiôridadê supêrior do oRC, o adjudacaiário sêrá convocado pa.!:a/
dentÍo do prazo de 05 {ciÊôo) dias cônsêcutivôs dâ data dê reeêbimentc dâ notificaÇàô, assanar
c rêspectivc contrato. êlaboredo ern coniornddade com as oodalidades pêrEitidas pêia l-êi ts.666/93,
poiendo o mesmo soírer: altêràÇÕês nos ieÍnos Cef.inidos pela releilda noma:
1f-1-1-o praza dê corlvocaçâo poderá se-r pr:oEogado un1a riêzr pôr i,lual período, quaÍldô sôlicitâdo
pela par:ie durante o sêu transcu.rsô e desde quê ocorrâ motivo justificado aceii.) pela
ÀdtuinistraÇão;
17-1.:.Nãc atendendô à convocaçào para assinar o contraato, e oôoriêndô estâ dentro do p.aàzo Cê
-ralidade de suà proÊosia, ô ficitante perderá todos os direitos quê por.iêntura ienha obiido cot1ô
vêneêdor Ca licataÇão,'
1l-.1.3.Na assinatura do contrato se!á êxigidâ a coirprovaÇáo das ccardlÇõês dê hâb1litaçàc
cônsignadâs nestê EdatâI, que dêverãc sêr mantidas pelo liÊiiante duranle a vi-qência do refêt1do
contraaor'
11 -1-4-Casa o 1ici1-ante primeiro colocado, após convocaÇão7 náo comparêcer, não cônprovar as
condiÇões de habilitãÇãô cÕnsignadas neste gdila] ou se recusar â âssirra.r o contralo, sem
prêjuizo da aplicaÇãc das sar)Çôes pÍevisias nesle instrurr,ento e des demai s cor,inaçÕes legais
cabil7êis à essê licitante, é faculiado à Àdmir.isiraÇào êonvocar os licitantês relrLanescen:e s ,
aespeitada a ordem de classificaÇáo e sucessivameite, Fâr:ê, âpós d eomprovacào dos lequasiios
para habilitaÇão, analisada a proposta e êr,êêiuàis Cocurdentos compler!êntales e, feita a

negociaçãc, assinâr o conlrato -

17.2-ú contrato que êvêntualmente venha a sêr assinado pefo licitêntê vêncedor, poderá ser
alteradc coin a dewida justificativa, unilaterafmêntê pelo Cor'ltratante ou por acordc ent.re as
pâxtesr nos casos prevlstos no Â-Et. 65 ê será lêscindidô, de plenô dirêito, côníor-"]nê o .iisposto
nos Àrts. '7'l , l3 ê ?9, todos dÂ lê1 3-666193i e realisado 11a iorma dê fornecimêr.to iniegral.
if.3.O Contraiado fica ohrigàdo â acêiiar. íras mesmàs corldiçôês contiatrlâisr os ac::éscimos ou
supressÔes que se fizerem nas eollpras, até o rêspeclivc linate fixado no Àlt - 65, § 1" da -Lei

8.666,/93- lüeÍrhum aeréscimc ou supressãq podêr:á êxcêder o 11ir,jie êsiabelecldo, sah'o âs supressÕes
:resultêites de acordo celebrado êntrê o3 soiliratanaês.

18. 0. Dc R&A,fuS"eMENTo
18-1-as preÇos cont.ratados são filôs ê i.rrêajustáveis no prazo de um ano"
1B.2.Dentjao do piazo de vigiência do csl"ltrato ê mediãntê solicltâção do Contratadô. os preÇos
podêrão scf]:er rêêjuste após o interiêgrao de um aêc, I!â Erêsma propoiqào da vâriâÇão veriÍicâda
no IPCA-IEGE ac'-ul1riado, tomarldo-se pcr basê a mês de ôprêsenlaqào da respectil'ê prôpcsta,
eÉclusivêmente para as obr.igaçÕes iniciadas ê concluidas após à ocorrê]1ciê da ânualÍdad€.
13.3.Nos ]:eajqstes subsêque*tes âo crimeil:o, o irltelregno IÀi&1mc de um êiiê será côntado a pa:riir
.iôs efêitqs frnanceiros do último reajustê-
16-4,Nc cesc de âtrâsc ôu não divuigaçáo dc lndice de -rêajustê4e4tê, o Contratanle pagârá âô
Con+,r.aiã<lo â impo.târ_rcia calcr-rlada pel-a úItifia variaÇão conbecidâ, liqu:idandô â diferenÇa
corrêspoltCente táo 1ôgô seja di\.úlgado o indice dêfiniií'.ro. !'icâ o Ccnirai:ado obriqado a
âprêseniar mêmóriâ de cá.lcu]o referêIlte ao reejusiamênlo de Ê-reqos do .râ1o.r lemar1ês.el1te, §elrrprê
que este ocorl:êr -

1B,5.Nas aferiÇôês finais, o indice utilazado para realustê será, obrigatcriêlE.enle, o dêfinlii',-o"
18-6.Caso c indicê êslâbêfêcido pâra reajüstâ&ênto vênha a ser. exiínto ôu de qúâlquer folría aão
possa uals ser utifizâdo, será adotâCo, êm sübstituiEão, o qne vier à ser CelelTlinado pêlâ
legislação então em v1gôr-
1B-7,Na ausência de prêv1são ]ega1 quanto ao índicê suhstituto, as partes êlegerãô nôvo indlce
ofrcial, para reâjrtstamento clo prêÇo dc valor rsa.ailescentê. poli Íieiô <ie tei:mc aditivo.
13.8.o reâjustê podêrâ sêr rêalizêdo For apôst1la-nenio-

19.0.Dà COIéPA+IIâçÀo DE EX§CUçÀo E RECEBI]{n:ITO Do oBJÍlo
19.-1.Eaêcutâda a D:.esente coôtraiaÇão ê obselvedas as condiÇôes dê
pâctuadas/ cs procediúêntos ê prazos para receber o seu objêto pelô
casô, às CisposaÇões dos Àrts. '73 a'16, dá Lel 8.666/93,

d(]:;npJ enenLo oâ5 obr: qêcô9:
ôRC obêdêcerà-. conao ne o

19.2,Sei:àc dêsignados Fêlo ôRC r:êprêsentaartes côm atribuiçõês dê Gestôr € Fiscal do ecti.".o
conlrâto, llos Ler&os dà ilorma vig:en1-e, espêciâltíLente parâ acoolpantrâr e fls'alizar' a sua tcucã-o 

,

respectivamente, pe$tuitidâ a ÊcntrataÇão de lêrceiros para assisiêalcia e suilsidio dê j
pertlnênaês a êsses atribuiçÔes -

aÇões



20.0.rÀ§ 0BRIGÀÇô§S §O CO}IrRÀtÀ§aE E nO COIIfR.EEÀôO
20 - 1-ObrigaÇôês do Conir:at-enle:
20.i-1.afêtuàr o pagamênto re1âtivô âô ôbjêtô ccntrátado efêtivamentê reâ1izâdo, de acordo co&
as cláusulas do respecaivo contrato ou outros instrumentos hábeis;
2 0 . 1- 2 - Prcporcaonar ao Ccillraj:âdo todôs os mêios necessár.ios para à fjêf exeeuÇão do õbjetc. de
presente contrataÇão, nos l:e!!nos dc correspooCente lnstI]'rÍrelllto d3 ajuste;
2 0 - i - 3 - iiotificàL o CÕilirÀtado sobrê quaiquêr irrêgularidadê êncontrâdà q"úârto à qualidàdê dos
prôCulcs ou serviÇos, exercendo a üôis aqlpla e car.i]leaa fiscalizeÇãa, o que não eltime c Contratâdo
Ce si]âs .respôrlsabilidadês pactradas ê píêceitos 1egâis;
20.1,4.out!ãs ob.rigaçôes estabelecidas e relâcionadas na liinute do Ccnl-iâto - Ânerô I1f,

20 -2 -CbÍigaqôes do Contratado:
20-2.i.RêsFôr1sâbifizâr-sê por iôdos os ômis e obragaçõês concernentes à legislação fiscàl,
{:ivil, tr:ibr.itáriâ e l.abâ1Listâ, befi como pcr loCas as despesâ.s e corr4.rrcmis:os assrlrnicios, a
qualguea iiLulo, pê.r:ânle seus forDeÇedor:ês ou terceiros em râEão da execuqão dê cbjeto
ccntratadô;
20.:.2"subst1inir, arcando coÍi as despêsas decolrêniês. cs aiateriais ou serviÇos que apEê5er1târem
defeitos, elteraÇôes, i.üpêraleiÇões ou quais.Íuêr irregular:dades discrepanies às exigênclas do
insil:uÍrêEto de aluste pâctuado. ainda que corrstatados somêntê âpós o rêcêbiüênto ôu pâqamento,'
20.2.3.Não i.ransferir a oulrem/ no todo ou e.!l parte, o objeto da contratação/ sâiva niediante
prévaa e expiêssa auicxizâÇão dc Ccntralantê,'
2i1.2,4"Ma]ller, d..Ir.ânte a vigiência dô cor1irâto ôu ôutrcs insl-r,-]]r.entos hábeis. em coiapâtibiiidade
coir, as obriqacõês assuflLidas, tôdas âs corrdiÇõês de hâbilitaqâo e quàlafacaÇão êxiçidâs no
respêctlva proc€sso liciiatô.io. coâforme o caso, apresentanCo ao Coritra!àate os docr.rmen_Los
nêcêssários, s ernpr:e guê sÕlicitr.ado;
20.2.5.EILil]ir. Notà !,iscal co.respcüdeEte à sede ou iilia1 da e-rlprêsa que eietivàmentê pâIticipoll
do ceriôjEe ê coarsequenteneirlê âpresêrrtou a docurentaÇão exlgidâ na fase dê hahilil-â9ãÕ;
20-2,6,Erecutâr t-odas as ôbrigações assumidas semprê côm obser.vância a ÉrelLlor técnica vlgênte.
enguadrando-se, rigôrosâmente, delltro dos prêcêitôs 1êgais, normas e âspeclficaÇões iécl1acàs
!! ! !E: frvlrqElr LE r.

20,2-f-Cutras obr:iqâçôes êstâbêlêcldas ê rêlacionâdâs ná llinuta Co Contrato - Àr'rêxo 1If.

21.0.DO PÀGÀ!-rEt{rO
21-1.o pagai!,ê11ao sÊaá realizâdrr inedianie processo r:esarlar e enl obse:wância às ncrmas e
procêdinentÇs adotadôs pelo ORC, da seguintê lilalleira: Para ocorrer no prazô de iranta díes,
côntadôs ao periodo de adi plêmento,
21-2-O desê&rbcisc lnázino do pêriodê, não será superiôr ao valo! do respectlvo adií4rlêr:'ênt ô, dê
àcojado eom o clonog:râma âprowacôr quarrdo fcra o câso, e sempre êm conÍor:.íoidâde com a
disponibiiidâde Ce .reÕurscs linaricelros.
21- 3.lierü_rum -7a1or serâ pago âo CÕnirâtâdô ê]lquarto p*1dêrrte de liquidaçãÕ q_úalquer obalgâcão
financêi.râ que the fol: imposta. em virtude {ie pe.'al1Cade ou iÊadinq)lêÊc1a, â quâl pcdêrá sêr
compersada coln o paqêftellto pen.denae, sem que isso geie direito a acLéscin+ ie qualquel: §atuieza'
21.4"i.1os casos de evêntuais atrasôs de pâgamento 1los termos destê instrr-mento, e desdê que o
Contrátado não teÍú]a concorrido de algumâ fôrmà para o alrasô, será adraitida a compênsaçâo
finànceira, dêvida desde â datà lirlite fixadâ parã o pagamento aié a datâ correspondênie ao
efetivo pêgàrnento .ia pa.raê1a- ôs encargos mo.ratóiios devidos êiri- razãc dô âtraso !1o pâgianêntô
sê-rào càfci:lados êôm utilizàÇào da segui4tê fórmu.Lâ: EU = N t 1'P " :, ondê: E:l't = encâl:qos
rlloralóricsi N : nú1rerô Ce diâs enl.re a dàta previstà pârâ o paganênaô e â Co efetivô pagê]nei'ltô,'
vp : .7aior da parcêIa a ser pâgâz' e I = ii1dice de aomp3Êsação finâiceirà, àssim apu.::ado: f =
{TX i 100) - 365, sendo I'X = pe..ei-!ua1 da fPCÀ-fBGE ac1naulado nos últir!}os dôze ]!1eses ou, na
sua faita, 11m novô lndice adotaCô pê1o Gcverno Federal que o substltua. Na hipóiese do refêrido
índicê êsiabelêcido para a coüpensação financeira vêEha a ser el<tinto ou de qL:afquer forma não
possa mais sêr utilizãdo. sêrá adotado, êm sribstitulÇão/ o o1-rê vier a sêr deLe.nrinado pela
"LeqislaÇão então em 1,içrcl,

22 . O -!Âs SniÍÇõES ÀD!.fj1üSTRÀTr\rÀS
22-1,euea1, gonvc'câdô det]trô do paazc Ce và Lidade da suê proposta, nào celebl:ar o cont.raio,
dêi:iar dê ertregrar ôu apreeeEta! cccumentaÇão falsa êrigidà pãra c cêltaÀe, elsêjàI o

retaidêmeôto da exêcuÇão de seu objetc, nãô mantiver a propcsta, falhaa ou fraudar aa exêcuçãÔ
do coÊtrato, coÍpottar-sê dê modô inlciônêo, declarar iôfor_nraçóes falses ou comêtêr fraude fiscal,
qarantidc o darêito à ampla deÍesa, ficará inrpediCo de licitar e contaalar ccm a U:lião, Esiados,
Distritô Fedêra1 on l4uirtcipios ê, será deseíêdenciado dô Sistêma de CadâstraBreBtc Uniilcado de
FÕl:necedo.res sICÀ!' do GcverBo fêderel e de sistemas sêmelhantes màntidcs pol: Estado§, Disa:ri1-o
Federâ1 ou Mr:r:icípios, pelo prâzo de até 05 (ciicÕ) ânôs, §eaa piêjuião das multas pi:evistas
nêstê Editêf ê dâs de-lllàis collriI]aÇóes 1ega1s-
22,2.À recusa injusta ear dêixâr dê aulaprir âs obriqaÇõês assumjdas ê prêceilcs legais, s'üjeitar:á
o Ccntratado, garantida a prévia defêsa, às seguintes penalidades prêvistas nôs Â-Lts- 86 e 87.
da LeI 8,666,/93: â - âd.rertência.' b - mulla de n1o.rê de 0,59 (zero vlrgula cíncÔ pc;: cer1aÔ)

aplieadâ scbre o valcr do contrato por cia de atraso na eÊtreg:a, no lnício ou na er<ecuÇão cÔ

ôbjetc ore csntraaâdô,. c - multa de i0à (dêz por: cell:c) sobre o valor côntratado pêiâ iIlexecuçào
toial ou pârcia1 do cont.l:âtc; d - simultanêarRentê, qualquêr das pênalidades càbivêis
fundaüeitadàs na l,ei B-66ó/93 e na têi 10'5?0102.

(quinze) dias
a parcela do

22.3-se o valor da mulLa ou indenização devida não for !êcolhido no
após a corBr-ulicaÇão âo Costratado, sêlá autolllâtlcêntêntê dêscÔrrtado

prazo



pagamenÊo a quê o côntrataCo viêr a fazêr jus, acr:escido de juros moratôlios de 13 (r.r-,n por
cento) ao rtrês, ou, quando for o caso/ cobrado judaciál-Bente.
22.4,Àpós a apliceÇào dê quaisquer das penalj.dadês prêvistàs, .rêafizar-se-á comunicaÇáo escrita
ao Conttatado, e pubficado na imprensa ofici-a1, excluidas as penaiidades de advêrtêrrcia e muita
dê mo-ra quâ1do for o caso, constando ô fundamenao lega1 da puniÇão, informando ainda que o fâto
será teqistradô e publicado úo cadastrô côltêspondentê.

23, O.DÀ§ DTSPOSTçÕES êERA-rS
2-1.1.Da sessão pública do Prêgão di\,-u1gar-se-á Â.tâ no sisteÍE eletr:ônico.
:3.2.Nãô havendo expediente ou ocolrendê qual"quêr fato supervenientê que i-mpeÇa a.êalizâção do
cêatame na datâ narcada, â sessào sêrá automaticaíêDtê transferida para ô plimêiro dia útil
sub§equente. ôc mesmo horário anteriofitrente estâbelecido, dêsde quê tlào haja comunicaÇão êrrl
contrário, pê1o ?regoeiro.
23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos êeus Anexos, no âviso ê durantê a sesÉão
públj^ca obser,rarào ô horário de Brasí1iâ - DF.
23.4.No julgárÍento das propostas ê da habilitação, o PrêgoeÍro poderá sanar erxos ôu falhras gue
nàô al-terem a slüstância das propostas, dos documênlos e suâ validade jurÍd.ica, ftêdiantê despacho
fundãmentadc, l:êgistrado en Àta e acesslvel a todos. atribuindo-1hes validade e eficácia para
Íins dê hàbrlitaÇào ê classiFicaçào.
23.5.4 homologaÇáo do resultado dêsta licitaçáo n5o i&plicará direito à contrataÇào-
23-6.4s no.mas disciplinadoras da licitaçáo se!ào semprê interp.retadas em favor dâ ampl1aÇáo da
disputa entre os interessados/ desde que nào compromêtam o interessê do ôRC, o principio da
isorloroÍà, a finalidade e a segurança dâ contrataÇào.
23.?.Os licitantes as sumem todos os custos dê prepa.raÇào e apresentação de suas propostas ê o
aRC nào será. em nerúum caso, rêsponsávêl po! esses ôustos/ independêntênente da conduÇào ou do
resultado do pr:ocesso licitatório.
23.B.Pa.ra todos os efeitos, na contâgêm dos prazos estâbelecidos neste Edital e seus Anexos,
êxÇluix-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimerrto. só se inic]-am ê vê!:rcêm os prazos
em dias de e-r{pêdiente no ORC-
23.9.O desatendimentô de exi.gências fôfitràis nâo essênciais náô 1Ílportará o afastamênto Co
llcitante, Cêsdê que seja possivêl ô aproveita$ênto do âLo, obsen.ados os principlos da i sonoÍLia
e do j.nteresse púb1ico,
23.10.8In casc dê divêrgênciâ ertre disposiÇões do Edital e de sêus Ànexos ou demais peÇas EJê
compõêm o procêsso, preval-ecerá as do Editai.
23.]"1"-Decàirá do direito de impugnar: perante o ORC nos termos do prêsente instrumento, aquêlê
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a aprêsentar, depôis do julgamento, falhras ou
i rrêgula.ridades que o viciaram hipótêse em que ta1 comunicado não terá efeito de reculso-
23.12.4s dúvidas surgidas apôs a apleseotação das propostas e os casos o&issos ne-<tê instrumento,
ficarào única e êxclusivamentê sujeitos a interpretaçào do Pregoeiro, sendo fasultâda ao mes&o
cu a autoridade supe.rior do ORC| em qualquer fase da licitação, a promoçào de dilj-gência, na
íorma do Ãrt. 43/ §3", da Lei 8.666,/93. destinada a esclarecer ou a complementar a j-nstruÇào do
processo.
2-1.13-0 Edital e seus Ânexos também estào disponibilizados na íntegra no endê.reço eletrônicô:
https://bnc.org.br/sisteroa/; e poderào sêr li^dos, e quando for o caso obtldos, mêdlartê procês30
regular e observados os plocedimentos dêfinidos pelc ORC, no eDdereÇo: Rua do Conerciot 23 -
Centro - Duas Estradâs PB, nos horários nôrftâis de er<pêdiente: das 08:00 as 12:00 ho!as,' mesno
endêreÇo ê horário nos quais os autos do processo adllinist.rativo permanecêrâo com visla
l rangueada acs interessàdos.
23.14.Para diij-m:j"r eventuais contrôvérsias decofientês destê certame, excluido qualquer outio/
o foro compêtêntê é o da Comarca dê Guarabira, Estado da Par.alba,
23. 15. Dôutrlnas tanbém prêvistas:
1. PRAZO PÀRÀ ÀPRESEI.ITÀçÃO DE NOVA DOCU},ÍENIAÇÃO OU PROPOSTÀS: O ORC POT iNtETMédiO dA CP], POdETá
aplicar a doutrina do AJt. 48, S 3" (Quando todos os licitantes io.em j.nabilitados ou todas ãs
propostas forem desclassificadas, a adnúnistlaçáo podêrá fixa.r aos licj.tantes o prazo de oito
dias úteis pa.râ a ap.resentaçâo de nova documentaÇão ou de outxas propostas esóoimadas das causas
refêrr-das neste artigo, facultadâ, no caso dê convitê, a reduçáo dêste prazo para três dias
útêis. ) da tei e.666,/1993 e suas alteraÇóes postêr.1ôr]es -

2- DISPENSA DE ÀJ.VÂ-RÁ: Conformê doutrinâ a Lei 13-3?4/20.19, alt. 1",§6Ó,' art. 3",I ê art. 9",
§5' e tarnbéE da ResoluÇão n" 51, de i1 de jul"ho dê 2019, no Àrt. 3Ô Para os flns do art. 30, S
2", inciso II, da Medida Provisóri-a n" 831, dê 30 dê abril de 2019, sào consideradas de baixo
risco ou "baii<o risco À". para o efeito êspecifico e exclusivo de dispensar a necessj.dade cê
atos públicos de liberaÇão da atividadê econôrtrj-ca. âquelas atividades que se gualifiqúem/
simuftaneamerlte, como dêi IÍ - baixo risco ou "baixo .risco A" referente à segurança sanltária,
anbiental-, incluindo sobre o anbiente do trabalho, e econôRica, na foma do caput do art. 5".;
com isto dispensêndo as ê$q)rêsas concêito de bâixo risco ôu baixo risco Ar para opêração ou
funciorramento de atividade econômica- sêndo as empresas pâlticipênies beneficiadas pela .referiCa
resoluÇào e com sito, sendo dispensadas de aprêsentarem de ÀLvará sanitár1ô ou documento
equivâ1êntê.
3. àUTENTICIDADE E RECONIIECIUENTO DE FIR}8, DE FOTOCÓPIÀS: Em conformidade a LE1 N" 13.726, DE 3

DE ô1IIUBRo DE 2018, gue institui o sê1o de DesburocratizaÇão e siry)lificaçào, no quê concêrne
artigôs

<http: ,//1egi slacao - planalto. gov- brllegista/1egi slacao. nsf/vir,, ldentificacao/1ei-22013.'126'
2 018 ?openDocument> A.rt. 3" Na rêlaÇão dos órgâos e entidadês dôs Podêres dâ União, dos Esta_

aos

do Dlstlito Federal e <ios uunicipios com o cidadàô, é drspensada a exigência de:
recorüreciú.êato de fi.rma, devendo o agiente administrativo, confrontando a assinatuaa côm

lttcaS0s:

constente do documento de identidade do signatário, ou estando estê presente e assr-



represêntante-pxocurador r na fase dê cxedenciamento, deverá apaesentax doÇumenta hábi-I no qual
conste pôdêres suficlentes para o outorgadô rêpaêsenta. o or]torgêr]te no certame juntanêntê com
fotocópia de documento com foto do outorgado. AcoÍpanhadc do co.r r:espondente instrur'.ento de
constltulÇão da emp!êsa, quàndô fôr ô caso, quê côfiprôvê os podêrês do mandantê pa.!a â outôrga-
Na hipóte5e de procuraÇão particular, fica facultativc (r,:ào acarretar gastos desrlecessá::io a
pârticipação) ô reconhecimênto dê firma em cârtório do respêctivo signatárlo, desde quê, â
outot ga tidra sido feita pelo mandante com poderes para o ato no contrato. Nos casos e$ que ô
representante ceda os poderes de representação para terceiro, este deverá apresentar a i.a outoxga
ccm fotêcópia de doômentação cêm foto do 1o outorgado, contendo os podeles de ceder seus poderes
para um terceiro. Âpresêntêndo aanibêm, a 2" procuraÇão corrr podêrês suficientês pera rêp!êsêntar
o 1ic-itante junto com fotocôpia de doc\.lDento com foto do 2" outorgado.
13- À desiqnaqào do Gestor e Fiscâ1 de contratos é Àto êxterno ao oficlo da Comissâo dê f,icitaÇáo,
cabendo ao Gêsto! nomeá-los po! meio de documento hábi1, arquivando-o em departamento pertinente
para suâ aferiÇào quândo se fizer nêcêssário.
14. Em conformidade com o Ã.rt. 64 s3", da lei ê,666/93, decorridos 60 (sessenta) dias da data
da ênirega das p.ropostas, sem cônvocaÇâo parê a contrataçào, ficêro os licitantês libêrados dos
compromissos assrÀ[ido§. Dessa forlEa, so]iaitámos que essa emF-resa mênifêste concordância ou nãô
{]om a prorrogaçâo do p.razo da validadê de sua prôposta de preÇos. À assinatu.ra do contrato pe1ô
adjudicado, intêndêr-sê-á como prorrogaÇâo do prazo da refêrida p-roposta. Coatudô, caso o
licitântê dêixa.r de vir assinar c contrato e coincidir com a proposta vêncida por norosidade do
oF.C, aquele {licitante) nào sofre.á nên}runE puniÇão ê a Comissãc intêrpretará como desistência
justificada de firnar contrato.
15. Quandô o celtame for resiriao à participaçõês de eEpresas ênquadradês como ME ou EPP, a1énr
das corylovâçóes de enquadra.loentos prerristas no item de credenciâmênto ê/ou â depêndêr da
moCalidâde na habilitaçào, aceitar-se-á tênüém como co&provaÇão a: a) CNPJ recente quê
idêntilique o porte da êmp-rêsa,' b) DecIarâÇáo côafeccionada pela elrçrêsâ e assinada pêfo
proprietário ou ÀdÍLinistrador declarando çnre se errquadra icorrstata a má fé do licitarltê o mesmo
iêsponderá peLos cr1mes previstos no À-rtigo 299 do Dêcreto Lêi n" 2.848 dê 0? de DeeeÍibro de
i940), ci fmpressáo direto do si-te:
<http: //!rwi{8 ..rêcêi la . fazenda - gov, brlsiÍplesNacional /aplicac:oês - aspx?id=22 >, teferente a
consulta de optante pelo slmplês nacional-.
16. FÀSE DE CREDENCIÂMENTO: na fase de credênciamênto este edilidade podêrá SA.IilÀR ERRO5
acometidos por esquecimentos de âutenticaçôes, faltâ de docutnentos de identificaçêo (podêndo
apresentá-las no momento dêssa faser, DECLÃ.ÊÀÇÕES (podendo ser confeccj.onada por escrito -à mão
livre- em folha de oflcio com cê-beçaltro contêndo dados: da êmpresa, processo licitatói:io, órgão
reali"ador do cêrtâmê, titulo da declaracào, enunciado -texto- ju.rldico gue legaliza ô ato -
conformê modelo no edital- , dêtando -1ocal e data- o ato e assinando-o - rêpresentante o'ü sócio
Í,.ajoritário ou âdr-inistrador ou proprietário; O mêsfto procedimênto poderá ser realizado para à
co4rpnovaçáo de enquadranento como ME ou EPP ou MEI guando essa coÍlprovàÇão se dê obrj-g,atcrianente
na asê de credenciamento. Esclarece que, o credenciamento nâo âfêta ê nêm viola os <iocufte&tos
co.ltidos deEtro dos envelopes dê PROPOSTÀ e HABII,IT.AÇÀo, sêDdô ass1n, co4preendida co&o o
procêdimento para se ldentificàr o represêntante e seus pôdêres de reprêsentaçào. Já que o
referido pxocedimento ocorre antes da abertura dos enwelopes de p.roposta e/ou habilltação, nâô
se considêla a inclusão de dôcumêntos pois, os conteúdos daqueles (enveLopes), estáo intactos e
presêF/ados dent]:o dos próprios (envelopês) 7 devidamente factados. Portantor ô sarlêârüê]}to dê
erros nessa Íasê NÂO sê trata de INCLUSÃo de DôcUlIE],iTos nas fasês decasórias : PRôPosTÀs e
rÍÀBrrl TÀÇÃo.
17- Das Marcâs/Modêlos: sendo umâ responsabilidade do participante escolhet e a reglstrar na
s1,ra Proposta ou por autros meios o qualdo for de fo{Âa eletrôni-ca, está passa a se. total
responsabilidàde do licitantê. É pertinente esclareÇer que a CPI, por intermédio do seu rêpresênte
rrão teü no homento da sêssãc curlho técnico quê abrallja os diwersos item(ns) licitados, pol issoT
sabêr sê a rêferida marca atenderá o edital rla sua integra se iorna impossivel ê inviável <iuaante
a sessào, excertos nos casôs e$ que os corrcorrentes as Frovoquê (a CpL), aleltando-ês que a
refêrida &ãrca não atenderá o edital- Por is6o, d-i sciplinar-se-á soble a temática, o p!:incipio
dâ 1rinculaÇâo ao êditaI, piêvlsto em diploma 1egâl pertinênie apaziguada pê1o art. 37, inciso
xxI da constituiÇáo ficando a discriminaÇáo do item superio. aos demâis documentos ap.resêntâdos
{marcas, nlodêIos/ catá1oq,ôs e êtc-), ou sêjê, nentrunt outro docuoento irá sobrepujar a
dlse.imlnaÇáo do editalicio <io respectivo j-tem, ficandÇ o li-cj-tante vencedor obrigado a
substltuir o(s) itêm{rrs) e sua{s) respêctiva(s) marcâ(silmode}o(s} por outrois) equivalerriê (s)
ou superior(es) se for consratado ê comprovado que a(s) marca(s)/modelo{s) escofhido{s) e
rêgistrado(s) nâ proposta não atêndêr (em) as espêcificaÇôes do êditaI na sua lritegrâ-
23.16. RESPONS.ABILÍDÀDA SOBRE Í,EGITTMIDADE DE INFORMAÇÕES: NO InOMêNIO dO CAdAStXO I1A PIAIAfOENA/
alguIllâs infoamaçôes serão sollcitadas, exemploi enquad.amênto dê portê da êmpresai que nào
empregar mênorês de idadês; que não teú nenhum fato impedido que o impeÇa de participar dentrê
outras. ondê o sistema disponiblliza opÇào de marcar a relêrida info4Íãçâo de atendimento â essa
legislaÇão êm especlflco, com isto, sendo narco ou, a depeEdêr do si.stema quê oferece a opÇão
siü ou nào, marcado a opÇào que confirna que enpresa atende a essê ordeDamerrto é que se beneliciat
dele, o sistema atribui os bereficj-os guando for o caso e repassa essas informaÇÕes no momento
do julgamento das fases em que êsses benefÍcios serão validados. Em virtude distoT ao
participante rlarca.r a opçào que Lewa o sistema gâ-rantir esses Lreneflcj.os/ ô partlcipatltê assl:unê
todas as riesponsâ.bilidades pela vê.ràcidade dessas infonoaÇôes,, ondê o condutor da modalidade
adotada acêita ê a considerará como uma DECÍ.ÀRAçÂO fêita pelo participante como condiçào de
participaçáo e cabêrá a ê1ê, querendg participar de cutrãs licitaÇÕes poi essa p1
atualizâr essas j.nformaÇôes no sistema quando houver altêrâçôês nâs suas
iruRÍDTCÀS. ECOMICO-I'INANCEIÀA, ElSCÀt § TRABÀI,III STA, TÉC§rCÀS, que podêh dar ou
pêrante outros licitê]ltes.



documento diante do âgente, lav-rar sua autenticidade no próprio docu$ênto,. II autenticaÇão dê
cópia de dôcr.mêntc, aabendo ao âgênte adminrstratlvo, mêdiante a coniparaÇão ênire o otiginal ê
a cópia, atestar a autenticidade; Portanto, em obediência ao que posiula â rêferidâ Iêi, quê sê
dêstina e rêco!úre3êr e estimular o iuncionaluêntô da ad$jnlstraÇão púbfice e melho.ai seu
atendimento/ eliminando âs foE&alidades dêsnecessárias ou dêsproporcionai s que frustre,ill ou
dificultêm as flnalidàdes almejâdàs (concorrênciâ) [art.: ?", paIágrafo único, incisos: r e rr],
desobr-iga-se a autenticaçáo das fotocóplas aplese.tadas ou .econhecimento de firma de documêntos
dos quais necessitêm de âferiÇão dê eutenticÍdadê- Sendo êsaês Iautêrtttcidades], realizadas no
momentc da se§são lNo CREDENCIÀMENTOI e en Çasos específicos [NÀ HABIIIIÀÇÀO] .Todavia, o
participântê decidindo aprêsêntar suas fotocópias autenticâdas por ôrqÀo conipêtêntê [Cârtó]:io
de Notas ofici.âisl , desobrrga a ap-reselltaÇõês dos Cocumêntos oriqinais no momerto da sessào.4. - Ressâlta-sê que pala a dcutrina dô inlcio dôs tlabâfhôs, qualquêr me!üro de cpt podêrá
recolher os documentos dôs par:ticipantes ÉMIEDII,TENTO para o ÍNÍcIo DO§ TRÀBÀLHOS: Doutrina para
inicio dÕs trabathos rêspêitândô o horário: êstê instrlunêntÕ não prevê tolerância pârã o inicrô
da sessâo. Disciplinar-se á como inicio dos trabal.hos o momento em crúe se recofhêm as
dôcr.mêntaçÕes: dê credênciamenl-o (quandô o licitarlte desejar se credenciaa) juntamêntê com os
envelopes de habilitaÇào e proposta de precos. pôrtanto, no horáriô mârcado, a CpL (composta
por seus neEüros) irá anunciâr o recolhinento das doclunêntaÇõês e os prêsentes (licltantes) irão
-reFassar êstes (credencia&ento, ha-bilitaÇâo e proposta) ao inembro daquela (cp],) . -\pós c
recolhinênto de tcdas as docrxnentaÇôes necessárias para â participaçãor rrenhuma ôutra
doclmentaÇãô será aceitâ daqueles que adentrarêm ô aecinto após o recolhimento. Âpós recolhidas
as dôcumentaçóes, tramita as fases seguintes: de credêrrciamento ê a dêpênder da modalidadê,
fêses de habilltaçãô e propcstâs e 1alrces vê-rbâis fixando o horátio deternLinadô. .rá os dêmêis
itamites sêguintês ida sessàoi: credenciarnêntô e a depênder da moCâ1idade, fâses de habliitacâo
e propostâs e la]lces vêrbais. êpenas àquele ou aquelês que detén os poderes pala iais
procedimsntos .

5- ERRO s'{r\rÁl/E],: Neste edital, doutr:inâr-se-á c Decleto 10-02{ de 20 de setecbro de 2019, ârt.
3", XIÍ, alinea h/ art., 1?, ert. 47 e o 55, âssim como o art- 55, da LEI No 9-7g4 , DE f9 DE
JÃNEIRo Ds i999
<http: //1êgi sLacao. p1anal to. qov. br /1êgis1a/leqi slacao - nsf/vi!, I dêntificacao /leiÀ209.'7 84-
1ggg?OpenDoclrment>, quê tlatam do sanêâmentô de err:os ou falhas na proposta ou na documêni-âção,
sêlll comprometer o teor substâncial que dá rêsp3ldo juridico {a intenÇão da sua exigência no
edital ) .
6- DISPENSÀ PARÀ o MEI: os l"ti croefipreendedorês Individuais { quando for o caso ê em .bjeto
pertineEiê a sua âtividêdê) não precisarào apresentar BâfanÇo Pat:rimonial do últj.mo exercício
soclai. por motivo de serem desoblig.ados de manterêm contabilidade for$al, a êxêmpla do que se
exige. DisposÍtivos legais: Código Civil Brasilê1ro, art, 966, art. 970, art. L.1?9, S2ê;
Resoluçâo r\" l6/20n9 da C-G-SIM, art. 3o incisos III, IV, VII; Lei n" 11.598/2007; I,-C. no
L23/2A06 art. 18 A, §1"-
?. BENS À PROÀfIA ENTREGÀ oU Í-L1CÃçÕES DE l,IATERlAls: DoutriÀar sê-á Deste diploma, na sua iniegra,
ô Decrêtc n" 8.53ê de out\-ibro de 2015 e eIIt particular o a.rt- 3o/ quandc o objeto pertinente for
parê o foanêcimeôto dê bêns pãra pronaa entrega ou pa.ra a locaÇão de nate.riâis. Com isto, a
exigência do Balanço Patrimoniaf presênte no iteIII dê hâbilitação sêrá dêscônsiderada. Ressalta-
sê quê tal beneficlo sêrá ât.ibuido apenas aos licitantês que atrâwés de docu.Irrento pertinen:e
corhprovai seu enquêdramêntô dê polte eEtpresàrÍal sob uma licltaçáo de ôbjeto pêrtinênte.
B- REALI ZÃÇÀO DE PESOUISÀS: Este instrlrnento poderá atender a lecomendaÇão do Acó.rdão 28a6/2A14
IP1enári+: "orientêm os órgâôs, entidadês ê secre:arj"as ad$ini s trativas quê thê êstão vinc!]ados
ou sr.úcrdlnados scbre as cautêlâs a ser:em adotadas no planejamento dê contrataÇôes dê eÍq)resas
para prêstâcáo de serviços de organizaÇão dê evêntos, de modo a não rêstringir a pesú,disa de
preÇos às cotaÇóes real-Ízadas junto a potenciais fornêcedones, adotando têsbém ôut.ros parâmetros,
conforme previsto no art. 2" da IN SL?llMP 5/2014, c/c o art'. 15. inciso V, dâ l,ei 8.666/19931.
9. INCIJ}í3ENC IÀ PÀFÀ REÀLIZÀÇÃo DAS PESQUISAS: Nesta edilidàde, não Çonstituiu incumb.ência
obrigatória dâ CPl,, reâIizar pesquisas dê mercado em outros êntês públj-cos ou privados, sendo
êssa atribuiÇâo, tendo en \rista a coÍplexidade dos diversos objetos ficitados, dos setorês ou
pessoas competentes ênvolvidôs na aquisiçào do olrjeto (Àcórdão n" 351,6/200'7, Primeira Cànara,
Relator rÍin. Aroldo Cêdraz. Piocesso n" 005.991l2000-7), Pôrtânto, ôs preÇos que co[g)õem a
estinati.ra lnédia dô{s) preÇo(s)? menor{es) valo!(ês), prêÇo de referênclâ] do presente
instrurirêrltô convôcaiôrÍo, advém das pesquisas e/ou esl-uCÕs de mercado sobrê prêço justo
praticado, rêali?ados pê1o setor demandantê lquê mais consLuri.á ou se utilizarà do(s)
serviÇois) l.
10. SUBCONTRÀTAÇÀo/TERCEIRIZÀçÀO: Doutrina-se neste 1nstr1jÍrento as disciplinas do att- 72, '781

VI dâ LÊi B-666 de 1993 { subcontratações /têrceirizaÇão) co nngàndo com as disciplinas da LF
13.429 de 2017, prêvista tâmbém no TERMO DE REFERENCIAT na MINUTÀ DE COIrRÀTO no tôpico que
trata das obâgaçôês e responsâbil idades dô cont.âtado.
11. SIC.À!: â uti.lizâção da Fêrrâmenta siste&a de CadastrafÂento Unificado de Fo-rnecedores - SICA.!'
para substituiÇão/ comprovação da reguferi.dade .fiscal, da qualificaÇào êconômico-financei ra e
da habilitâÇáo jurldica por meio de cadastro nô sICÀ!' estão disciplinadas nas leis quê douErinêm
â môdâlidade Pregão seja rra forrna presencial o!.i elêtrônica sêndo ôbrigatória nas licitaçôês
rêalizadâs por órgâôs Eêdêrals- À possibilidade dê utilizaÇão do SICÀÍ. poi demais órg:ãos dâs
esfelas estaduais ou municipais é mediante a previsabiladâde no êdita llcio, corúorme disciplina
io aÍt. 32t §3" da Í,F 8-666/93 e a opção por aquefa (aprêsentação do CRC SICÀr deve ser de forma
facultatí.-,â deixândo a critério dô partici.pante a opÇão pela ap.esentação do CRC SICÀ!' ou
aprêsentaÇào de for&a indlvidualizada às qualifj"caÇões fiscàÍs, êconômico-financêi r:a e jurldlcas
confoxme orlentaqào no ediLâI.
12. PARTic I PÀçÀo PoR I,ÍEIO DE PROCURÀDoR: Doutrinar-se á nêste
desburoc.aii zaqão na modalidade em epigrâfe, a pa.rticipàÇão

lnst.r to _que, visarrdo a
mêic dêdoi e por
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ESTADO DA PÀ.RÀÍBÀ
PRET'EITT'Âà }í\'}IICf,PÀL DE DUÀS E§?Rã5ÀS

coMrss.ào P.ERMANEiIIE DE LrCrrAÇÀO

. -?j{.J LE REEÉ^Êi\C-LA - ESPlCTF.CAC,ES

1"O.DÔ T}ãJETÔ
1.1-Ccnstitiri objeto destà licitaçào: À,quisiÇão {ôes ) dê Vê1cu1o(s) Novo(s) {,rê1culo â,*:rotôi de
propulsãô êntes de seu iegistro e licenciamento fornecado pelo pnópr1o fabricanae e/ou
Cor,cessionária autôrizada) / cortfolIlte discriBrinaÇáo pertinente no Ínstrrrmento Col}rôcatório
Pi:oposta dê Aguisiçâo de EquipanêDto/l4aterial Permanentê n" da P.roposta: 118i4-52?0C0/1210-01.

2,0.DÀ JT;S TIFICÀTI\IÀ
2 . 1,-À contrataçào acimâ descrità. quê sêiaá processada nos ierr(os dêsie iastrrrÊiênto colvocâtório.
espê.ificaÇÕes iécnicas e lrlfolllraÇões complementar:es que o acompanham, quavrdo fcr o caso,
justifica-se: Pêla necêssidâdê da devidâ efêtivaÇão de compra parâ supIir dêrcênda êspêcífiea -
ÀquisiÇão(ôêsJ Cê Vêiculô{sl §ovo{s) (uêícu1o a mot'or dê propulsão ar.rtes dê seu regístro e
licênciã]nenl:o fo-rl1êcidô pêlo p-róp]alo Fab-ricantê e/ou ccncesslonáraa auiorizâda). cor:forme
dlscralini4aÇão pêrlinentê no Tnstru&entô Convôcatório - considerada oportuna e iNprescindíve1,
beln como Íelêvante medlda de interesse púbfico; e ainda, pê1â necessidaCe de desenwolvimento de
âçõês Õontin-.râdâs para â praômaÇãc de âlrividades pertinêntêsí visândo à üaximizâÇão dos recursos
êm rêlação âos obj etivos p.r:oqranados / observadas às diretr.izes e metâs deflnidas nas ferràmêntaE
de planêj üento aprovadâs,
:.2-Às câracleristicas e especliicaÇões do objêto ora .licitaCo são:

cóDIêo DIS*IUINÀÇÀo I,NIDÀDE QI,ÀNTIDÀDE PREçO U!{IT - PREç§ TqTàI
1e,.L : t< Dàss.:. tl \'. .-,,.. cul. rÊ U-ô I l, . o' , , :L. it,:,
proFuisã. aãtes dê s.u regi;tr.o e lijenc-rêqênti I'
.ãp.1.ide,ie pa.: 5 i:in..) pês-cÕâs; Ei.riri:,rsrivei;
Direçã. hiiráuiicê ox Êlêtri.â; ,i Fort:s; Çâmlei.
rnanuê1; Di€tân.ia minima erLi,re cs ei:os .le :!ili-i ]nm;
Mot-úrj"zaÇão 1.0 d 1.3; Trio elêtrÍ.c, ê,r
cordi,:ioJredo, Eor:Decj.lo pêiL- p.!ó!r4.: Eeb.ri.ente
êi.i ion.êsslonáriâ âuj'orízeda-

I V.icui. Pick-up Nêrc {l.ei.uic e nctor Ce prrpülsâ. Unir
.rrites de sêu re,fisirc e I i.enciarnei,to i, cebire
dup-a {x4; Drêse1; l{.torizãçãc rúiíinâ ,je 1{i cvi
Câmbio mê lia1, DirêÇã,r hidráuticà ou elétricâ, ,1

!.rtasi; Àr c.-rdicionâdi; Tri. eiétri.ê; Erotêtêr
dê càÇânüa. arrne.i.i. peio própr-io Fã1tr.i:ãntê ê1ou
Ccnceêsionárià autnri zada.

i le i-.:l:. a0 t6r.:,1:,úô

efêtivamênle ilartic

?oTÂr ::3 - 4:9, ara

3.0.aÀs ôBR:€ÀÇõES DO CO]f;rRÀrÀ§ÍE
3.1-EietuâL o paga]nê4to relât1vo aô objeio contratado efêtivê$eate realizadc, de âcotCô ôom âs
cIáusulas da rêspêctivo contralo ou outros instru$e&lo§ háàêis'
3,2. prôpôrcionar ao Coôtratadô todos ôs meios nêcêssârics pa.ra a fiê1 execuÇâo do cllieto da
presellte coniiataÇàc/ ncs iermos do ccrrespondentê inslnmênto de âiusiê.
3.3.Nolaftcâr Ç ContÍatâdo sobre qualquer irreqularidade êncontrada quânto à qualidêCe dos
produtos ou seiwiÇos, êxerceftdo a mais ahq)Iâ ê co&plêtâ fiscalisação, ô que não ê:{imê l.) C.nirâiâ.iô
de suas responsabilidades pactuadas ê preceitos leqals.
3.4.outras obrigàÇõeê êstah31ecida3 e aelacicnedes na llinutâ do Contrato - Ã]1ero TTÍ-

4.0.DÀ§ ôBRrCÀçõES DO COrÍfBÀÍADO
4.1.Íiespor,sabilizar-se por todôs os ôI!!rs ê obrigêÇóês concer:ientes à iegislaÇão fiscal, ci'711,
tribuiária e trâbalhista, bem como por. todas ai dêspesas e comprofiLassos âssumído3, a qualquer
iítulc, i)êrante sêus fornecedores ôu tercêiros êü .Eazâo da execlrçãô dc objeto ccntratado.
4.2.Substituir. arcã11do com as despesas dec<)r.rêntes, os ílateíiais ou serviÇos que apaesentarêm
defe-itos, a,Lter.aÇôes, imperfeiÇôeê ôu quâisque.r irregularidades Ciscreparries à-. exiçrênc.ias da
insir:umerlto dê ajusl:ê paetuadô, ainda que côastatados somentê após o aêcêbimento ou paqarrlento.
4.3,Nào transferir a outrêm, r1o todo ou em pariê/ o objeiÕ da contratâÇão, sâ1vô ra.edianie prév1a
e êxpresse autorizaÇào dê Cont-rât-ãnte.
4-4-Manter/ du-rante a vigêncià dc ccntrâto ou ctlt.rcs instrE&entos hábeis. em coÍipatibilidadê
com âs ob-rigaÇões assun:iidas, lodâs âs condiÇões de hablliiação ê qualificação exiqldas nô
r.espêctivo processo licitatóxio, confo.rme o caso/ apresentando ao Contralánte os docunLêntos
necessários, sempre quê sof ici tado.
4.s.Emitir Nota Fiscal ccrresporldentê à sedê ou filial da emprese que
do ce]:iainê e cotisêquentêmente àpresêntoli a docu&êntaÇão e:<igida na fasê dê habilitãção.



4.6.Eliecuiar tocias as obrigaÇões assuàidas se4q)re com observâr1cia â mê1hor técnlca vigente.
enc[radiândo- se, ]:iqorosêrnente, deni:r:o dos Fljeceitos legais, norrrras e especificaçôes técnicàs
coar:espondentês -

4.7,ontras obragâçôêê estâbelecidas e .relacionadas na Minuta dc Conlraio - Ânexo II1,

5.O,DO PRAZÔ E DA lrId§CIÃ
5-1-o prazo máxllBo de entr:ega do objeio da conti:ataÇão, qde ãda'Étê pÍo-rrogaÇãc nas ccndiÇóês ê
hrpóteses pre\-istas no Àrt" 57, § 1", da fei 8,666/'93, êstá ebei:io indicado e sêrá considêr:ado
da errissãc dô Pêdidô de CoÍq)fa:

EnLiegô: 15 \quinre; d!as.
5-:-A vigênciê Co rêspêctivô ôôntrâtô sêrá ciêtêm.inâdà: 1 iLlrlr) rÍês/ cônsidêrâdo dâ data dê sua
assiratura -

6 - C.DO ÊÉÀiru§TÀlrEtÍTO
6.i-Os prêÇos contrâtàdôs sãô fi:os e iÍt:êajusiávêis no Drazc de -d:r, anô.
6.2.Dentrô do p.razo de vigência dc contrato e mediantê sôficitaÇão do Contratâdo, os preqos
pôderãÕ sôfre-r realuste êpós o inteüegno de urrl ano, i!â mesma pr:oporÇão dâ va:riação \.eriiicada
!1o IPCA-ÍBGE âcunr:r1ado: lorÍlaado-sê po.r bâse o &ês de aprêsentãÇão da respecti-va proposiâ,
êliciusivanerrte pêra es cbriqaÇões iniciadas e coàcluídas àpós a ocôffânciã dê ânualidàdê-
6-3.Nês rêâjustes subsequentes ao primeiro, o intêrregno minimo de urn ano s€rá ccntado a parlir
dôs efêitos íiiianceiiros dô ú1t1mô reâjuste,
6-4,No caso de atraso ou náo dia/ulgâÇâo do indice de reâjustamento, o Corltrâtânte paqará ao
Cont.ratâdc ê imporaânciâ calcniadâ pe1â ú1LiiÍrâ varaação conheciCâ, liquidandô a diÍer.ênÇâ
coriespondênie aào loqo sejà di""'ulgado c inCicê deflnitrvo. Fica o Cont.alado obrigado a
apresêiltar Iaei&ó-ria dê cá.li:.,rlo rêferênte ào rêa]ustãmênto Cê paeqos do vàfor rêmaf.iêscêni:e/ senq)re

6-5.Nãs afêriÇôês flnals, ô iiirdice 'úiilizado parâ rêaiuste ser.á, obri gál,or:iãnênte, ê dêfinitir-.o.
6.6.Casc o ll1drce eslrabefecido pêra reajustarierlto venia a sêr êxlinto ou de qualqlrer fôrna não
pôssâ ais ser utilizadô, será âdotado, em sr.rbstitulÇãÕ7 o que vie. a sêr deterrsjnado pela
1êgis1aÇão eri!ão erÂ vigo.r:.
r5.?,Na ausência de previsào 1egâl q'.rânto ao iÉdice substituto, as partes elegêràc nowo irdlcê
cficial, pàrà rea j us iarlieilt ô do prêçô do vâ1ôr relBarescenie, po.r írelo de te.rlBc adftivo.
6.3-ú rêàjuslê podêrá ser rêâlizaCo po.r aposliláme1lto-

7. O-D1l pÀGàldEt{ro

7,1.C paga&ento será -realizado mediantê procêsso regular e em ôL)sêrvância às ncr:Titas e
procêdimênios adotâdos pelÕ oRC, da sêg1tintê mêneirâ: Para Õcorrei no prazo de iriniã diasr
eôntados dc periodo de adimplêmêntô.
7.2.O desêmbolso máxiio] dÕ periodo, Ílãô será supericr ao valor do têspêat1vo adinpiemento, de
acôrdô côrlr o cronogràúa âprovàdo. quaido for o caso, ê seBpre en cônfôInlidadê con1 â
disponibiiidadê de recursos financeiros -
?.3.Nêrú!urn valor será paqo âo Contratado ênquarlto pendente dê liquidação qualquer obrigaÇão
financêira que ihe for ilnpôsta, em vlrtude de Fênaiidadê ou inadrn,l)lênciâ. à quê1 poderá sêr
coÉpearsâCâ com c pagatnento pendentê. sem que isso gêrê dirêitô a acréscimo de qualquer natuiezâ'

a.o.DÀ rot{PRovÃçÃo rE Er3cuçÃo E ÀECEBrI{E§TO DO OB.]E!O
B.i.Eãecutâdâ a presênte contràtaqãc e obsêrvedas as condiçõês {iê aCir4}lenenta.iâs ôbrigâÇões
pactuaCas, os plôcedimentcs ê pl:àzôs pâ.râ iecebêr o seu objêto pêlo oPC obedecerào, êonioime ô

casÕ. às disposiÇôes dôs Àrts. 13 a -f 6, da l,ei 3-666193-

9 . 0. DOS pROCEDTI,EMrOS DE I.rSCÀrtZÀÇÁO E ffiREI{CrÀI"IENTO
9-1.Serão deslgnados pelo Coíriralante repr:esêntârllês com atribuições dê Gestor ê Eiscai do
eônlrato. nos iermos Câ noíma vig:enae, especialmentê çara acompanhar e fiscalizar a sua execuçàc,
rÊspecli-ía!!1ente, per-miii.iâ a ccôtrâtaçãc de têrcêiros para âssistência é s'"l}sidÍo Ce periinerrtes
a êssas aaribuiçÕes -

xo-o.DAs sÀNçõs§ ÀDrdI}ü s ÍRÀTfvÀ§
1O-1,q,-1gin, aônvocadÕ Centro dô prazo de và1idâde da sua proposta/ nào celebrar o coütiaio/
delxâr de êntrega:r ori apresentat aioau$êntaÇãc fâlsa êxlgida pai.a o eerl:ame, enselâI o
rêtarda]Ilêôtô da êxecucáo de sêu objetô, náo mântivea a propostâi falhar ou frâudar nê e-r<ecu9ão

do contiato, sonportâr-sê de modo inidôneo, dêclarar informaÇões falsâs ôu colÊeteÍ fraudê flsca17
garaniido o direito à anpla dêíesa, ficar.á inl{)eCiCo dê licitar e contratar com a Ulrião, Êstados,
Distr:it-o Eederai cu Mrmicípi3s e/ sêrá Cescredenciado do Sisteraa de CadâstaaÍrento Uãificadc de
Eôr.êr]êdôiês SICÀF dô Gover:no Fêderâf e dê sisaemas semêlhêr1tes man1.j-dos por Es'lâdos r DlstraEc
Fedet:âl ou Mlr]1icipiôs, pelc piaazo de até ô5 lcineo) anos. serl1 prêjuizc das &ultas plêr"is1-as
aesle ECiiàt ê das deroãis coitinaçõês lêga1s.
10.:.À recrrsâ injus1]a em del"xâ.r dê e'ltrap.ria as obraqaqões assuÍLidas e preaeltos lêgai5, sujeltará
o côn1,ratado, garantida a piévia defesâ, às seguirrtes penalidades previstas nos Arts. 86 ê 87,
da Le1 8-666193: â - advertênciê.. b - Ítu1tâ de mora de 0,53 {zerô vilgnr1a cinco por cento)
êplicâda sobre o valor: do contrâto pôr dia de atraso na entreqa, no iniclc cu na eÍeÇuÇão io
objeto o.ra cêatratadô,. c - mulla de ioi {dêz po-r cento) sobiê o valor contrâtàdc pelã iEsxecuÇão
toial ou pêrcia1 do contratí}; d - siúufiàneamentê, qualquêr das pênâfidàdês câbiweis
iJndêlnerltâdas na l,ei 8.666/93 e na lei 10-520102-
1ô-3-sê ô valcr dâ ntüta cu lndenizaçào devida não Ícr ::ecolhidc no prazÔ
âpós a colíIu'IlicaÇãc ao Colltratêdo, sêrá ar-lton.alicar43§tê descÔrrtâdÔ da

de 15 (q.drze As
dôFrilireirâ pâr



paqar(ento a que o Cani:ratadq vier a Íazâx jus, acreõÇido de ju]:os ucratórios de 13 {u;r. pqy
cêàtoi àô úês, ôu, quando for o casa, cobtado judtcialmente.
10'4.Àpôô a apl:caçào de quaisquer das penali<iade: previslas, reâ1iear-se-á comu-rlicaÇão escrita
àô Cô11trãi:ado, e publicadô 11â imprensa oficial, excluidas as pêâalidadês dê advêrtência e multa
de n1ora guândo for o caso, coostando o fLuldaBento 1ega1 da puniçâo, informacdo ainda que o fato
será -nêgistràdô ê publicado rro cadasiro coffêspondênte-

11. 0 -DÀ COMPENSAÇãO rrlrÀlrCEIRA.
11.1-Nos casos de ewentuais atrasos de pagamenio nos termos deste instru&ento, e de:de que o
Contiaiado nào tênha concorridc dê âfgllmà foi^lr1â pâra o atraso, sêaá àdnritldâ a cÕmpênsaÇão
iinaoceira, de.,-jda desde a dala limite fixada para o paqêmento ãté a data .orrespc.ndênte ao
êfêtivô pàqârüento da parcêla. Cs êücargos mosâtórios devidos ên rêzão do atraso Í1o pâgêüênto
seráo ca1cu1âdos ccm uiilizaÇão da seguinte fóÍultla: EM = N x \? x I. onde: Élf = êncargos
mo]:atóríos7' N = n-úmero dê dia3 ênt.re a data pre!_ista para o paqàmenio e a do efetlvo pagêllreDto,.
vP - valor da parcefa a seI pagia; ê I = indice de ccmpênsaÇão financêirà, assim apu.râdo: i =(llÍ ; 100i - 365, sênCo TX = percentual do IpCA IBGE acr.um:lado nos últímoÊ doze mêsêE ou, rra
suã lalia, irÂ ncvo índice adotaCo pê1o Gor_erllo I'edêlâI que o s'ri)stii:úa- i.Ia hrpôtêse do ]:efêr:idô
indice estabelêeida para a contr)eâsaÇâo financêira veaira a ser exiiarto ou dê quafquer fôrmâ nào
pôssa rnais ser utilicado, se.Eâ adotado, en1 substituiÇáoi o que r.iêr a ser dei:erninado pêfa
]êgisIaÇào entàô êm viqor.

12.0 -Í]o À.ÍonEró PRÔPÔSTÃ
12-1.É parte
o li citante za-fo como r:eferência - Ànexo 01.

deste lermo Ce Refe.rência c modelo cle proposta correspondentê, pôdêrrdo

ERIVÉiTO
Prêgoeir.c

I'etu\ÀNDqS



ESÍADO DÀ PÃRÀIBÃ.
PR.E!.EÍTT'RÀ !{I'NICIPÀÍ, DE Dl'ÀS EAfRÀDÀ"s

COMIS§.âO PERMANENTE DE IICITÀÇÀO

ÀNEITO O1 ÃÔ TER}.{O DE REE'ERfuCiÀ - SROPê§TA

PF.EGÀO ET,ETRôNICÔ N" OOO:1I2 02 2

PROPOSTÀ

RE§'EÊEETE; P§EêãO ÉÍ,ETRôNICO 1{Ô OOO2U2O22
IREFEITÜRA MUNICIPÃI DA }UÀS ESTP*À.DÀS PB.

OÊJETO: Aquisiqão (ões) de Veicu-lo(s) Novols) (veiculô a mctcr dê propulsãô antês de sêu regisL.r:o
e licêIrciê]I|er}to aoanecldo pê1o pr.ópriô Fab-ricânte ê/cu Concessionárla autori"ada), confcrme
dascriÍLinaÇão perliner1tê rlo Insaruaíento Convôcâtório - Propôstâ Cê ÀquisiÇão dê
Equipanênto/Material Permânente n' da Prôposta : 11814.52f 000 I 121A-A1.

PAÔPÔNENiE:
CNPJ:

Prezados sênhores,

Nos teImos da licitaÇão em epígi:afer âprêsêntalnos prÕpostâ confoft,3 ebâixc;

cór.,rco DrscRrMrNÀÇÀo MÀRcÀ/MoDELo uNroÀDE QUAMITDÃDE

1 Y.ii.ui.. .le Fãeseio !_cy. irê!crrl.-, ;! Ítoior :1: prcp'risã,r 3.,ies ,iê s.! ij.ü 1

1eirisl,r. e li...ci.uxêi,r,o :, ca!:,a:i,iaCe parà 5 i.in..l D€ssr]as;
Bi..Éus'Lilrei; Drre!-ã.-- h:.ir: iic:t ca elé.ririe; .: i.rriês; aânJ]l.
ltànuãi; !i3tál1ciá nÍ:litnã entrÉ rs ei:io§ ie :,.l7ir nrn; iL'têiô.iz3Lçrô
1.a à i.l; Tri. elétr1.., ,1.. conci.l.:,i.rd. - Eornecií1. per,] pra,Frr.l
trhrlcar,tÊ e./.u C.nce.êiô.,áriã autoi:izadà,

,, l ,,::'
r+-qistr. e licen.iâraÊFtê ) 

' 
.àirine .lr!13 lri,1; !iêrsê1, i{c!.ri"ãção

rín.!na de il(l c.r; Üámbi. miiúai; Da!eçácr hi.iráuiica.! =i.Lri.!i
4 p,:'rr,ês;; Ar .on.11caonado; 'I'ri,r êléLri.o, Prôtêtar Ce .â!-aÍrbâ.
rorlt..ido pe1.., próprio Eãbiicanl:e e/.u Cêilc-'s31ônári3 adlorizada-

VÀIOR G],OBÀ-I DA PROPOSTÀ _ R§

PRÃZO DE EI.ITREGA:
CONDIÇÕES DE PÀGÃ},IE}.ITO:
VÂI,IDÂ.DE DESTÂ PROPOSTA:

Dàdos bã!1cál:ios do proponêlte parà
Banco:
Cô}1ta:

Local e Data.

NOME /CP['/ASS lNATUBÀ
Rep.aesêÍltantê legal do prôponentê.

fins dê Fàgâmentô:

oEsER'r:,ÇÂo: a i-r.:,p.stâ .]ev--r; ii.r elãb.rêda a., ;ãpiL _!i.iür3.1. rjr pi.ôp.n=rt:



I§TADO DÀ ?ÀRÀIBÀ
P*EI'EIT(}RA UT'NICIPÀI. DE DUÀS EsÍEADÀS

COMI SSÀO PERMANE}ITE DE TICITAÇÀO

ÀXETO 1I - PTECãO EI,ETRô§ICO NO OOO2L/2O22

MCDELO DE DECIÀI-qÇ-ÀO não pcssuir no quadro societár.io servidor do OB.C

REtrERE}ÍfE: PRÍGÃO EI,ETRÔ§ICO IIO OOO21/2O22
PREFEITURÃ $''NIC]PÀf. 

'& 
DUAS ÊSTRÀDAS - PB.

PROPONE}JÍE
CNPJ

1,0 DECLÀxÃqÃo de que não possni no quadro socj-êtário, se!.ridor púb1icc da aiiva dô ôrgão
r:ealizadcr do cerlôme ou de qualquer entiCade a ele vindrladâ.

o pioponente acima qualifacado dêclêra não possrrir êr1 sêu quad-ro societário e de fLneionáiios.
quâlquê.r sgrvidor êfêtivo ou cônissionãdo ou ê&pregado dêsta Prêfeitura Mrr]ilcipal dê Duas
Estradês, como tarirém em rlenhum outro órgào ou entÍdadê â efa vinculada, exercendo furrÇões
técn1câs, gej:ênciâls, cor!êrciais. adfl1inistrati!,as ou societárias -

i,ôí:àl ê Dâiâ -

NOiqlc9F/ÂSS rNAT-úRA
Reprêsenaante lêge1 do proponentê.

..)e,st,t1.jÀi-1o: ã ee.lâricã. 'ie.rÉ.á srr elâLi.;da êi., pePÉr !:ii.br'âC'; iic p..ç..êrri:r.



ESTÀDO DA PARÀÍBÀ
PRE!'EITT'RA MUNICIPÀI DE DUÀ.S ESTRÃDÀS

COI.fi SSÀO PER.I{ÀNENTE DE ÍTCTTAÇÀO

ÀIrF-ro rrr - pRxcÁ,o ET,ETRôNrco ,Í" oco21/2o22

MINUTA DO CO}.MRATI]

PRrcÂo ÊrÊmôIÍco No ooo2l-/2a22
PRCCESSa ÂDMTH]STRÀTrVC N" 22112-?FE00021

CO}fIR,ATO }{" :

rERúO DE CONTRATO QU'E EN?RE SI CEIEBRAM A PRE!'EITUÊÀ MU'N'ÍCI PAI DE

DUÀS ESTRÃDÀS B ... ......, PÀRÀ FORNECIMENTO CÔNFOFÍ4E DISCRIMÍNADO
NESTE INSIRUMENTO NA FORI'ÍA À8,\1XO:

Pelo presente instnÀ[entô de conarato. de um lado Plefeitula Uu.rticipal de Duas Estradas - Rua
do CoElércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ no 08-?87.012,/0001-l^0, nestê alro represêntada
pela P.refeita Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, sô11:eira, FrErcionaria Publica, lêsidênte e
dorliciliada na Fazenda são E-rancisco, sN - zona Rural - Duas Estladas - PB, cPF í!" 090.407.504-
40, Cartei.a de ldentj.dade n" 3.510.512 SSp, doravante siÀlplesmente CoNTRÀTÂIfIE, ê dc outro lado

./-..-cPL

por ..,, rêsldente ê domtciliãdo od .-.-r
CPE no .. Carteira de fdêntidadê Do ... ., dorâvântê siÍ)tr)lêsmentê CoNTRAf-ÀDo, decldilam
às partes contratantes assanar o presenEe contrato, o quà} se regerá pêlas ô1áusulas e condiçôês
seguintes l

Cü{ÜSIII,À PRÍI'EIRà . DOS !.UNDÀ}ÍEN[OS:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade P-.êgão Eletr:ônico nõ 00A21/2A22, procêssâda nos
termos dâ Í,ei Federal n' 10.520, de 17 dê Julho de 2002 ê subsidi axiamênte a Lei Federal nê
8.666, de 21 de Jrjrho de 1993; 1,e: complemêntar no 123, de 14 de De?embro dê 2ÔC6; Dêc.rêto
Fêderal n" i002{, de 20 de Setê-mbro de 2019; e legislaqão pêrtinente/ consideradas as alterações
postericres das refê.ridas norÍ*as.

CI,iíU$II,À SEGT'NDÀ - DO OBJETO:
o presente corrtlato têm por objeto: Aquisiçáo(ões) de veiculo(s) Novo(s) (veiculo a motor de
propulsão ântes de seu regist-ro ê licenciamêntô fo:rnêcido pelo próprio Eablica]:lte e/ou
Concessicnária âutorizada), confor.me discriminação pertinente no Instnmento Convocatório -
Proposta de Aquisiçáo de Equipamênto/Mêterial Permanente n' da Proposta: 11814.52?000/1210-01'

O fornec:ilner1tô dêvêrá sêr executado rigorosêmente de accrdo com âs condiÇões expressas neste
instrr]lqenl-ô, pEoposta apresêâtada, especificações técôicas cor rêspondentes, p.rocesso de
licitaqão Bodalidâdê Pregão Eietrônico n" 00021/2022 e instrucóês do Contratanie, documentos
êsses que ficalr fazeadô paltes inaegrantes do presentê contrato, indêpendênte dê transcriÇào,' e

será realizado na forma integral.

CI,iiUSUIÀ ÍERCEIRÀ - DO'\'âI,OR E PREçÔS:
C vâ1oi t.taf deste contrâto, a base dô preÇo proposto, é de R9 '.. (.--)

CIÁU$NÂ. QüARÍà - DO REÀ,fUSTÀUNTTO EM SENTÍDO E9ÍRTTO:
ôs prêÇos contaatados são fixos e irreâjustávej.s no prârô de r]m ânÔ-
Dêntro do prazo de vrgência do cônt:.ato e mediante soli.iaàÇáo do Contratado, os prêços podexãô
sofler reajuste àpós o interregno de um âno/ na mesma proporÇào da variaçáo veaifi cãdâ no TpCA-

IBGE ac-rrmulado, tomando-se por base o mês dê apresentação da rêsPectivâ proposta. êxclusivarnêntê
pâra as obrigaçóes iniciadas e concluidas apôs a Ôco.rência da anualidadê-
Nos reajustes subsequeÍrtes ao primei.!:o, o interreqno Eúrli:Eo de lrÍl âno 3erá contadc â pártar dos
efeitos financeiros do últimô reajuste.
No caso de atraso ou nâo dia.ui_qação do indi.ce de reajustaseato, o Contratante pagará ao Cont!âtado
a imporaànciâ Çafculada pêIa ú1cilna variaÇão conhecida, liquidando â diferença correspondente
táo iogo seja divulgado o indice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a aprêsêntêr mêmóriâ dê
cá1cu1o refêrente ao xeajustamentô dê preços do vafor remanescênte, Semp!ê que esle ocorrer.
Nas aferiÇóês Íinais, ô Índice Dtilizado para reajuste será, obrigatoriamênte. o dêfinitivo.
Caso o lndice estâbêl"ecldo para l:êajustênento venha a ser extinto ou de qualquer forra nào possa
mais ser utiliaado, sêrá adotado, êm substitulÇâo/ o que vier a ser detêrndnado pela legislaçâo
êntâo en vigor.
Na ausêncla de prêvasào 1egal quar'lto ao indice substituto, as partes
oficial, pâra rêajustamento do prêÇô da valor remanêscentê. pol: meio dê
o :reajustê poderá ser realizado por apostil flerrto.

, CNPJ n" , neste ato repiesentado

êl e.'eràô novo indice



crrlüsrfiÀ Qr]r$fA - DÀ L!o11Ação:
Às despesas cor.rerão por conta da segl]inte dotaçâo, (]cristêrte ,

Rêcursos do }{iÊasiêrio da saúdê:
propostâ .ie Àquis-iÇâo de Equlpatêntoli.{àtêriâ1 Pêlàanentê i1' dâ

ctÁu§ã,À sgxrÀ - Do PÀGÀuÊ!Íro:

do orÇaRetlto vigênte:

Propôste: 11814. 52?000/121ô-01

o pagã]lenlo se-rá efetuado mediante processo regula.r e em observâncae ás norüas e procedirnenios
âdotadcs peio Contratanie. dã seguíntê .§állêi-râ: !âre ocôriê.r no ptâzô de triltlã djas, conlâCôs
do per:íodo dê adiiopleuer'to -

Cü{UsuIÀ. sÉTIuA - Do ÊRÀzÔ E DÀ \nGÉNCIA:
C pr:àzo má}{imo dê êrltlrêgâ dô ôbjêtô or:e cort!.âtâdô, quê âdmitê prÕrrôgâÇàô nâs cotidiçõês ê
hipóteses prêr'istas no Àrt. 57, § 1", da L3i 3.666./93, está abaixo indicado e ser:á considerado
da errissâo do Pedido de Co&pra;
a * Enirêqa: 15 {quinzê) d1as.
Â f.ig'ência do presente col1t.rato será debefirinaCâr 1 {urül r4êsi considereda dá dátá dê suá
assi âturà.

CIáUSTÍ,À OITÀVÀ - DÀS OBRIGAÇôES DO CO}TRÀTÀNTE:
a Efetuâr o pagalirênLo rêlativo ao lorneci&ento efêtivamenle ieâ]izado, de accrdo com âs
respêctlvas c1áusulâs do presente coDtrâto,'
b - propcrcionàr ao Contratado lodos os lleios necessários parâ o íiel fornecimento contratado:
c - Notificar o Contratado sobrê qualquêr i-rregularidade encontrâdâ quanto à qualidade de produto
iornecÍco, exêrcendo a mâis âmpla e coÀ:q)1eta fiscalização, o qr-.e nãc exime o Conl-ratado de suas
.responsabilidedês Õo:ltratuais e lêgâis,'
d - Dêsignâr reprêsentantes corn atr.ihuiçÕes de Gêstor ê Fiscâl deste contrato, nos te&os da
noma viqêntê/ especialmênte pal:a aÕcmparüar: e fiscaliEar a sua êxecuÇão, lespectlv ,]renie,
permitada a co&tiataÇãô dê te.rceiros pata assistêrlcia e subsidio de iiifôr.maçôes pêrtiÊêntes a

essas atribujÇõês.

CÍJíUSIII.à, NONA - DÃS OBRÍGÀçõES DO COI{TRÀT,ADO:
a - Executàr dêvidamênte a fôineci&ento dêscrito nâ Clárisula correspo.dente dc p.esênte corrtrato,
deniro dos melhô]:es paráaetros de quafidaCe êstabê1êcidôs para o ramo de ati\ridade relaciônada
ao objeto contrâlual, com obsêrwânciâ aos p.râzos êstipuiadôsi
b * Responsabilizar-se por Eodos cs ônus ê ôbrigaÇôes concernenies à legislação fiscal, cival,
lrabutáriâ e trabalhista. bêm colilc por iodas as despesàs ê compromlsscs assurLidos/ a qualquêr
tiiulo, perante sêus fornêcedorês ou ierceiros em razão da execuÇào do obleto contrâtado;
c - Manter prêpostc capacitado ê idôneo, aceato F91o Contrâtantê, guândo da exêcução do cotlilâtc,
que o reprê5ente i1llegralmente em iodos os seus atos;
d pêj:-r'itita ê faeililaL a fiscali"âÇã+ dê CcBtratântê d€vêndo prestar os arliorm€s e

escla.recj r e: Los soliciEadosi
e - Serâ resporrsável pêIos dâêÕs càusâdos dirêia]1lentê ao Contrataútê ou a lerceiros, dêcôrrentes
Ce sua culpa ou dolo na exêcuÇão dô ccntr.ato, nào êscluirdo ôu -Eêduziltdo e§sa respôDsãbiladadê
a fiscalizaÇão ou o acoríparútamentô pê1o ôaqà3 inaêrêssado;
f - Nào cêder, rranslerit ou subcôntratar, no todo ou e1n pâ-rtê, o objeto deste instrumelito, sem

o cô1úecimento ê a dêvida autorizaÇâo êxpressa do CÔntlatante;
g - Mant-er/ Curênte â vigência do côntrato, êln corçàtibilldade com as obriqaÇôes assunridas,
iodas as coâdiÇões dê habiiitaÇàô ê quefifacaÇão exlgiidâs rr§ .espêctivo Êiocesso llcitalóiio,
aprêsentaado âô Contratântê os docunêÊtôs necessários, §eftpre quê solicitado'

cI,ÁüsrIIÀ nÉcruÀ - DÀ Àl,TE3ÀÇÀo E REscrsÃo:
Asie cont-::ato podêrá ser a1têrâdo coü a de\..ida juslifacai-iva, l]]]ilateralElênte pelo Ccntratante
ou por accrdo enire âs partêsr nos caso§ prêvistos no Àrt, 65 ê será rêsêincidÔ, de plênÔ
direito, ccnfcr1r1e c disposto nôs Ârls- -7't, '18 e f9, todos dá Lei 3.666/93'
o Côntrâtado flca obrigaclo a aceita!, nas mêsmas ÇÔndiçÕes coÊtratuais, os âcréscimos ou

suprêssÕês qr-rê sê fizer:ê,tr nas ccnpras7 até ô LespêÕtivc lirl.itê fir.adÔ no A.ra. 65. § 1" da tel
g.466193- Nerüu§, al:réscimo ou suptessào poderá êxceder ô laêitê estabelêcidô. safvo as supiessÕes
resultantês dê acordo celebaado êitre os conaràtaltês.

CIÁÚSÚLÁ.,ÉCNÀ PÊItffiIAÀ - DO SEGEI},EMIO:
Executaaiê .. prêsente conl-ralô e olrseruadas as condiÇôes de adimplq4lento das obrlgaÇõês pactuadas,
cs prccêdirnêntos e pÍazos para rêcebêr o seu oblêto pelo Coniralante obedece-ráo, confo.rmê o

câsôr às disposições dos Arls" 13 a 76, da Lei B-666193'

C},;íI'§ÍIÀ AíCI}dâ SEGI]§DÀ - DÀS PE§ALTDÀDES:
Ã rêcusa injusta em deixar de cumprir as obitigaÇões a§su$1das ê prêcêitos lêqais, sulêitar:á o

colittâtadc, garaniida a prévia defesa, às seçntintês p+nalidadês pIêvistas ncrs Ãils. 86 e Bf, da

Lê18-666/931a_advê]:tência;b-mrtiademolâdeo,58{zerovirgulacincopolce]1to)aplicada
sobre o \.alor do cont.rato por dia de àtraso na gntrega, no inicio ou na execução do objeio ora
contraiado; c - multa de 10â (dez por cênto) sobre o valol conllatâdo pela inexecuçâo totâ1 ou
parclal Cc coI.tÍax.,; d - simu.l taneãmê4tê/ qua]quêr das pênâ1idâdes cabiwêis iadãs na

dias apô
Lê1 3-6ó6193 e na Lêi 10-5:0/0:"
Se o vâlor da multa ou iEdeniuàÇão Cevida não for recolhido lo piazo dê 15

âo Contiatadc? se]:á àutomaticanentê dêscontado Ca prlmeira parcelà
Co:lt::a1-ado vier a fàzê]: jus, âc:aes(]idc cie -1uros $lol:âtórios dê 13 {uÍ1
qua.ndo for o caso, cobrâdo j udlciallÍlente.

cac
do pa aquêÔ

mês, ou,



cráüsr1Â oÉcrua reacn:aa - DÂ cor@mrsÀÇÃo FràrÀNcErRA:
Nos câsos Ce eventuais atrâ30s de pa_q:êraênto nos ie.-rnos alêst-ê j llstnurllentc, ê Cesale que ô Conirêtadc
nâô tenha concorridc de âLqürà forma pâra o atrásô7 sêrá adÍiiiida â cônpênsâÇão fanencêtnâ,
devida .iêsdê a Cata limjtê fixada para o paqamenlo até a data correspondentê ao efetivô peqamênlo
dâ paracei-a, Cs encargos mo-ratóriôs dêvÍdôs êm ràzãô dô âtrâso no pâg:amentô serão c3lcl;lâdôs côm

utilizâçàô dâ sêguin:e fóIInlla: EM = N x vP x Í, ondê: ÉM = encarqios mora'Lórios; li = rrúr'''"ero de
dias ent.r:ê a daia pr:e.ristâ pare o pagameÊr:o e a do efelavo peqàEêntoi vp = va.iô! dâ parcê1â â

sêípaga;eI=indicêdecompensaÇãofialanceira.âssimâpuredo:1=(tX.100)i365,seldoTX
: perceniual do 1PCÀ IEGE âcr.rnn.ria.io nos ú1timôs dôze meses ouí na sua íâ1i-â/ r-i]l1 nôvo indieê
âdotàdô pelô Go\:êrno Fedêial que o subsiitua- Na hipólêse do refêridô ílrCice estabelecado Fâre
a côirpensacãc frnanceira vênhâ a sêr eÉtalto ou de quâlquêr fcrma nào possa nâis §er utilizedo,
será adotado, eln suilstituiÇão, o que Lrier a ser deteirninâdo pé1à legislaÇ"1ô eôtãc em rTigor.

cu{üsvl,r, DÉcrtíà Êu3RTã' oo FoRo:
Pa]aa diraimir as qüeslõês decorisntes desie contraatô, as pa.rtes eleqem s Fo.ro da Co$âica de

E7 por estarêro
asãilradc pelas

TESIBi{ú}i}iÀS

de p1êno aeordo, foi lavrado o prêsêntê contrato em 02 (duas) vias, o qual r'âi
pârtes e por duas testelllur}has.

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

PEIO COMIRÀTÀ.}IIA

PELO CCI,ITP.AT,{DC



DIÁRI0 OFICIAL Do MUNICiPIÜ DE DUAS §STRADAS
Criado pela Lei Municipal ne 42/2AAA, de 21 de dezembro de 20ü0.

i:RaUL(À0 ELETRÔNICÀ- [NDEEEÇt): lrttp:;lldua:e:trad as. p b.gov. h r/ra tegory/iiiiprense,/d ia rio-oíiciaU

- crRauLÇÀo *

:STAOO DÀ PÀRÂIBA
.}REFEITURÂ MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITACÀO
-RONTCC N'00C21 ::::

Torna público que ía!'á realizar atrâvés dc Pregoeiro oíiciai e Equipe oe Apoio. seolaoa rL"
Rua do Comercio. 23 - Cenlr6 - Duas Est.adas - PB, por meic do site
https:libnc.org br,slstemar. licitação nrodalidade Pregáo Eletrôn§o, do trpô meror preÇô.
paÍe: Aqursigác(ôes) de Veiculois) Novc{s) ir,êiculo a fiotor de propuisáa antes de se,

'egistío 
e iise,lciaraenio Íornecido pelo própíiÕ FabriÇante êiôlI Concêssionáfiâ autorizada)

Çonlorm€ discrminaçác perinênte no lnstrlmênto Convôcaiório. Aberturâ da gessào
púbiicar 09:00 horês do cia 09 de Dêzenbro dê 202:. inicio da lase de iêncês: pãrê ô.orrêr
!rassa mêsr,iô sessáo pública. Reíerência: hoíário dê Brasilia - DF. Reciirsos: Frevistos no
orÇamentô vigente. Fundamenlo iegal: Lêi Federal no 10.520/C2 ê subsidrâriafiente 3 Lel
Fêderai n' 8.ô66193r Lei Complêmentar n0 123106; DêcIeto Fedeíâi i' 10024r''1gl e

leglsiação pertinente, consideradas as alierações posterioÍes das rÊÍerjdas noamas.
inícrr,ra9ôes. das 08 0i1 as 12:00 horas dos diâs úteis, no endereÇo sugraclado Telêfonel
íC83j CUVITORlA Nl] S|-IE E-maii. piêlêiiuradediiasêskadas pb@gmaíi com Écital'
hitoriro:Jasêsirâdas.pb gov brr v,1vw.ice.pb.gov br; ht ps:i/bnc. ürg. trí/sisiên, â,'

Dras Éstradas - PB 2.1de Novembro de 2022
ERIVELÍC DA Sll-VÀ FERNANDES - Pregôe!.. Oíicial

M
PU BLIC AÊ



Extrato de publicação
pnecÃo ELETRoNTco - ooo2llzoz2

N' PROC. ADM. 221123PE0002r

Extrâto de licítação gerado automáticamente pelo sisterna BNC torna
público para conhecimento dos interessados que o órgão MUNlClplo DE
DUAS ESTRADAS, de acordo com a reEulamentação Decreto Federal n"

loo2+/2o19 realizará pREÇÃO eUernÔulcO sendo conduzido peto
condutor ERIVELTO DA SILVA FERNANDES e tendo como autoridade

JOYCE RENALLY FELIX.

Pu8ucaçÃo: :41ufio2i rr:31
,Fíoo ftc. pioposrA, 2s/i1l2o22 09:0o

FIM 8üC, PROPO§rÂ; 0!/i2120:2 08r59

rÍ'rlclo otsPura: o9l12/:a:2 09|0o

TIPO DE IÀNCT: MÊNO8 LÂICE

,FO ÊI{CIRRÂMEÍiID: À6E§rO

ETIUS|YO À.Ei iláO

VAme TorÂL 0O pfiÍlc€tg} a$ 223.429.0000

oBlEro Do pRocEsso

Ágr§@{ôar} da vlkutolri}rovc{r} lvaícalo a íÉror da pro Llc.nt3t d€ ,r! é!ii!Ío. hcên(,arnêír.o fornaçi(,o p€lo pídpÍio

Éàbri(ãôt! !/oo Col}Ceagiô{iiáría aJtqrlêd!,, 4Dr,lqrm! d!Élrlmlürão peflÍÉãta no lnstrumento Convoaêtórlo - Proposu de

Àquiriç

?ôrà dêmâL lírlotm@at <4útáto vlô +.rn lt plefêÊsr.dê{uâtattrrdaa.pb$Eít'ãjl.aoíí, lllçfune: 8332651030 o1r âcê5§o sele 1ir*i

HrrÍ /,'b.E.oniofrr.<d1vPÍdÍlli.r?ÉÊ.rivpg?

aalalnlEãglttá65etÂlitlt h7laIuuuirDM8rlTvahEffxvhuYblâo§,Lgah6r,Mhb.(GT§.ss4.rriobíl3t{Ê6rpBc P*oi?Duo4awDFltox9tvooldâ[4r€D
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DIÁaJO 0FICIAL Do MUNICíPI0 DE DUÂs ESTRADAS
Criado pefa Lei M unicipal ne 42{2OOO, de 21 de dezembro de 2OOo.

CIRCULÇÂo - ELEIRÔNICA - E N DEREÇo: https:/ldtrasesrradas.pb.gov.br/category/irnprensa/diario-oficia l/

CIRCULÇÀO _

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA U}IICIPAL DE DUAS ESTRADAS

avrso DE ucÍI^ÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO M OOO2í/2022

Toma público que fará realizar através do PÍegoei.o Ofcial e Equipe de Apoio, sedieda ne
Rua do ComeÍcio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site
htFs://bnc.oq.br/sistema/, [citaçtu modalk ade PÍegão El€tÍônico, do §po mênoÍ pEço,
psra: AquÉiÉo(6es) de Vsíorlo(s) Novo(s) (t eícülo a ínotoÍ de p.opubáo arúes de seu
registro e lirenciarnento bmecido pelo própÍio Fabricante e/ou Concessionária autorizada),
conbÍme discriminação peÍtinente no lnstrumento Convocatório. AbeÍtura da sessáo
pública: 09:00 horas do dia 09 de Dêzêmbro de 2022. lnÍcio da Íase de lancês: para ocoÍrer
nessa Ínesma s€ssão pública. ReêÉncia: hoÉÍio de Brasília - DF- Reqrrso§: p.evistos no
orçamênto vigenie- Fundamento legal: Lei Federal no 10,520/02 e subsidiariamenb a Lei
FedeÍal n" 8.666/93: Lei Complementar n" 123/06; OecÍeto Federal no 10021Í,/19: e
legislaÉo pertinente, consideradas as alterações posteÍiores das reíeridâs normas.
lnfoÍmações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endeÍêço supraciüado. Telefone:
(08:i) OI,V|DORIA NO Sm. E{ail: preftiturâdeduasesirades-pb@mail.coÍn. Edital:
ht9://duas€stÍadas-pb.gov.br/: www.tcê.pb.gov.bÍ; hllps://bnc.oíg.bí/sÉteína,/.

Duas Estradas - PB, 24 de Novembro de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERI{ANDES - Pregoeiro Oficial

PUBLICARI



Dirírio Oficial Aviso Pregão Elefônico n" 0O021D022 Prefeitula-.. https://www.duasestradaspb-gov.br/diariooficial/diario-oficial-avis...

caso não consiga visualizar o conteúdo dessa página, clique aqui

Ementa Diário Oficial Aviso Pregão Eletrônico n' A0021/2022

DúRI0 oFIcIÀt DO MUNICÍPIO DE DUÂS ESTR,AI}AS
Criado pela Lêi Municipal n9 42/2000, de 21 de dezembro de 20OO-

c I RC u LçÃO - ELf IRÔ N lca - E N DE R Eço: h ttps://duasestradas.p b.gov. br/cà tegory/ inrp rensa/diâ r io-ofic iâ l/

- cTRCULçÂo -

EsraDo D PARÂIBA
PREFEIÍURA IUiIICIPAL DE DUAS ESIRTDAS

^vlso 
DE uctraçÃo

PREGÁO ELFTRÔNICO lf OOO2U2O22
Toíiâ público que fará Íealizâí draÉs do PÍ€gp€rÍo Oficid e Equipê dê Apdo, sediada na
Ruâ ó CoíneÍcio, 23 - Ceoiro Duâs E.írdes - PB, p6. meio do site
httpsr/bnc.oÍg.br/§íemd, ücnâçtu modalidade PÍEgão Elelíôítco, do lipo menor pÍ€@,
psls: Âqu§Éo(ó€s) dê Veículo(s) l,lo\ro(s) (veidilo a motor (le pnoÍxllsáo ante§ dê seu
IegistD e lirncieÍÉÍrto íomeodo pelo pnápÍio FetricaÍle dou CoÍEêrsioÍrÍiâ aioíizada),
confonne discriíinaçêo peíirÉÍtte no lndÍumedto Coírvocdóíio. ÂbeÍtura da sê6sáo
púHica: 09:00 ho.as dr diâ 09 de D€z8mbro de ã2z lnicio dâ f6ê de lancês: paa ocoíÍêÍ
nessa ÍrEsÍna sessáo púUic€ RefeÍência: honiio de Br6iliâ - DF. Reorrsc: Previíos no
oÍçãnento ügÉíne FundãneÍúo bgd: Lei Fedêrd ír' 10.520/02 e subsÚaíienente á Lêi
Fe{erd n'8.666/93i Lej Comdem€íúa. no't306; Decíáo Federái n'ím2iv19: ê
legislaçáo peÍliÍrênte. comid€Ídas as aftêraçÉes paíeÍioÍEs dê íefeíidõ noÍma6.
lrlloímâço€s: dã OE:OO ã 12:00 horas dG di6 úeis, no endêíeço supr*jta(b. Tdefone:
(083) OUV|DORIÂ ilo SITE. E-m€rl: píeÍ6nurâdedueê-{Íadas.p@gmdl coín- Editd:
httpr/duêseslÍàdas.pb gov br/; ,nx,w.tce.pb.gor,.bc hüpê:/bnc.oÍg.bÍ/siíemd.

Duâs Eí€das - PB, 24 cle Àtove{nbÍo de 2022
ERIVELTO DA SILV FERI'IANOES - PíegoeiÍo Ofitid

Ao conlinuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa

nossa página de Politica de Privacidade

Política de Privacidade. Para ter mais i

3 of 5 28/11/2022 O9:O2
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ExlnrÍo
pRrFf,lTtr,\ t|l.Àtctp,tl- Df sÃo Ilcf,]Tf. D{, sExrDó

f,xT&tro Df, (o§rR \T(,
oen ro. .\pkt- sr.N'tÂ( Àtr ln sHr,\\',\Rt'is'It< r) (Í .\Nrot,\ Àt\t'Rlrii r.\r P^R-\ 

^tlRt.l-rlÁ-\.r.\R I l.s [\]DÁt)t s so Il|Nl( tPlo t)l-s^()1]ct'\ l)l)stRllx)Pr] ]\rÀl.tl§^()
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rX)T (Ào: AN§6 PÍrrp.i6 ô I'loaip.o.b liào \iL.d. do irÊó: lo I I s!(-Rr.IÀRlÂ DÊ ( Ut--
TUR,{ [ [SPoRTls I3 ]91 00ol 202t [[sTtJ(6 ÍRr\DICIoNAIS im RdÍs trào \_mubúx
d.lErDôtu i I qo lcol oUTRrô§ sl. R\'l('o§ DI'TFRcFtRírs Pl.SsoA^ RifJl( À \'|C[.I(]A
âG o 6ml dô <ínciclo fimrrerÍo de l0l2 PARTIS CO,\-TR4.T-{\1IS: Pl€brtürâ ll'Jni.ipêl dt sà
Ii«trt< dú 5.Íiô <: CT Ii" 00161 2021 - 2l ll 2: ' LIi('IANO L \- DA Slt.\A CRAIAmRÂ. CO-
r\t!_Rcto t: t,\TN I os - R! 6fl$.00

'RIÍf,lTtIRÀ 
}IT:NIfl PÀL ITE CO]OIOLrI

-$'tso Df, Lt( ITÂ( Ào
Plr.c.io l:t-frRôsr'o s. omÚr2022

Tom. púüli@ gue fúá rÉlid .n6és ô PÍ.sGio o6c|âl e EquÉ d. Apob sedi.d6 m A!(ni&
Mrroel.rGé ibs Ncr6. .ll ' C€nüo Co:{i\ob - PB. poí meh do sl §r§lkiLlFl.mm tÍ. licíeção
6ühliüd( FreSio Elcútro. dír 4o m pn1o. r,raado t(ru \l trü d. Rt}hrm d. P(§6 ob,(.
uríIdo (omh(li(\ turú'\. laÍi 

^OU 
lsl(;\( ) D t vl.l('l. l.o D l' 07 l.I (i^R[S 

^h<íc 
ít srà,

Fibti.âr 03:00 iolfr dÍ dia G d. Drzr.obío dÊ 1023. Innio dâ lase dd lâIres oE 02 hor6 do diâ 08
.L' Dr rlo & lo22 Rttsaft;: tdEio d( BtrBilia - Dl- tuÍuÍ{rs: PNtislor m €{állgü) rr8<trr(
fundmmlo legsl: Lei fedssl n' l0.5l0 02 t $baidirimÚle s Lei F.diral ," 8 ó6{''91: L.i Cod»lê"
][mrd r" 121,06: I>crero [d.râl r'7 89!r l-ti IrecÍao rrdeml n' lo 02.rr I9: e ]eAishsno p.ÍiEnl(.
m}riJerrdâs 6 átr!Íàçõ.s posterioÍrs dâ, Íêfendâr rormâs Infdn rçaxr: d*t 08 m irs 1 I :00 horàs . di'
Il;0oõ 17:00lpris doê dirs úe§- m ddeÍso süFacilado. TeLfoF:(El)1106 Io5?. [_ms'l:r'pko_
rsol.@sBEil (o.tr. tditrl: htlP: r*rar coriroh.nb Eor:bÍ i mst('.pb.to\tr: §ar*licitlEr.cm.tr.

Coí\olâ - PB. l: dc Ncúbío dc :022
Jclia r&{Gosí:.s (]('Rnlil.l Df SRrfo

Pr§P.io Ot.ül

tRErrirTlrR{ rNIctPAl-ItEcoxxolÁ

.§'rso DL uctTÂç.io
PRf,G,io f,l^f,Tf,ôIirco l\i {mr9/toti

Toní Fúlio qü. 6rí ÍelirnÍ âr.à\6 do Pr<gEíoofoÂl e EqürF & APoD. *diads ÉÀt.nid6 Mâ[oêl
,6r &s N6a:. rí: , (-§ub - (bri$L ' PR. por tnliô do rir. úllr'.l(iraNt c.,í b'. tÉirá§ào nuhlih-
ds PÍ<silo []eí!il ro. ô tl|lo Ú r prso. nsflxi' foínâÍ ssttdâ de Reg'qÍo t fttçG oüetnq9
coEírâ{lls tuur.\. em: 

^(X'ltl( 
Ái) D!. ( !.sr^s B^slc,ls PAR^ Do^('.( ) Â Pofl1.,\çr\()

cÀR[Yn-: Do MllitciPl() DÍ {-oxÍxol.À Pa 
^b(rm 

dí *irno públi§.: l0:{» üorÃ {ro diâ üt
d€ D.zúb.o dr 20ll ld.io dâ h* de lâffes: l0:0: heâs do dm 0td. Dezs,nbío ê 2022 Ret fí.iâ:
ir,iriÕ {. Btuíli. - Df RdI]M: Í(a iíe m rç,s-íro ligcok. Fúúreato LZat t-.i FElual í'
lO.5?0,O1. $bridadiotnnlÉ â Lel fdeEln' E.(úó'93: Lei Coüpleme sr n" 121/06: Dn<lo [.&íâl
n'7 E9:, 1l: Drr.ro fed.ràl n" I üOlt'19: § legislasào p.niFbte. §xrsdfmdrt âs âllsrçõs losl.ÍioÍet
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Iltitilo oFtcl\t. t)\ [ \t\o.sêção 3 lssN 1677.70ti9 Ne 222, sexta-fêi.â. 25 de novemb.o dê 2022

PRETE|TURA MUNICIPAI- DO CONGO

ll(Ti ÍOS ol COI'aÍ'l^lOs

OBrÉIO: Âquisição de vekulo ,àrà àrendÊÍ * .e.eJd.dêr dá 56Íêbnó de Ásistên.iê
sej.l do Municipio do ConSo/PS. Flnd.mnto Lqal, p.êSão Elêt.ônico ne 0@10/2022.
oôtáçãoi §ecú6or Onuído. dê Eóendá dê ,têl.ro.ià 07.00 SrÍê!ári3 .lê Ar§61 5o.iá, ê
Desenv. Ecôôómico, 04.244.20@.2019 Mnnter ã 6eírào 5. 5ereün. 5e alrrência 50ciô1,

6t00O0OO OurG RtuÉs Vin(ulôdos d A§istêft,à 5o.iô1, 4.4.90.52.01 Eqúap.menro .
Maierial P.Ímànêntê. vigên.i.: .lé o linâl do êxeÍ.iciô ,in.eeir6 dê 20)2 9A§mS
CONIÂATÂNTES: prêieit!.a Mu^n'pnldê Côngô ê: CT Nq 10/2022. 1!.1022. pêdragú
Âur.s Lrdâ . Às 117.705,00

OUETO: Aquiriíão 0e €quipane.tot. Matú,àl Permanênte t rnsiÍumentot Muslcn6 Pàrá
ÁbndeÍ A tiecessidâdet Da s€.Íêr.nâ Múni.'pôl Oc Ât5ittôncia S«iàl Do C..go/PS.
Fuldôhênto LêsãL tuê8ã. alêÍônico .o 0001U2012 D.tãção: Rê.úÍo. Orihdós dê
Emêndâ de Relôiorlâ: 07.00 sê.rêrâíiâ dê &!Gt S.ciâl É oê3ênv, a.onôhi.o,
03 2á! 2009.2039 Máítê. à 6eíàô ,. serêr.,á dê Âs§téncia Sc'at, 669.@0000 O!§or
Re.ü6o5 v'n.dados a Â3riíên.iâ 5diô1, 4490 5201 Equipamenro5 e MôrêÍiát
Permân€nt. vlcÊ CLÀ: átê o íin.r do êr..<k6 6.ãft.(ô d! 2022 PÁsItS CoNÍiffÂ{tts.
preíeturá Mun,cipÉl dê Comó .: CT fC 1120 7.22 21-LO.22 nORE lnivument6
Múr.r3 ltda - R§ 15.615,00: CÍ Nt r77O7/2O21 21.10.22 - AtEanà.çõee RGs^ |ldâ . nS
420,00; Cr Nl 11203/m22 24 10.22 - Mai5 Dútíihuiçóes PB Comer.in e tetoaço lldá RS

avrsos oe Hoàroroc^do . aDluotc^çÃo
Pnaclo ar-Êriôxro ! 10,/2or2

os te@s do rê,aróÍio tinàl àprê*nrado p€lo Prêaoei@ oll.i.r € ob*d.dô
pâr*e. da Ar*sF.ià ,uridi6, ,.rêÍênB aô Píe3ào 6l.l.ó.ico ns (x,o1o12022, que obj€rirâ:
Âquisição de Veiculo !âE atêndô. ,, Nêc6sióàdêt dâ Se.rctaíã dê &!istên.t. gociàt dô
Mun(i9iô dó Con3o/Pa; kOMOIOGO o @retpondeôtê oÍaêdihê.to lkitrtôrio e
ADIUDICO o seu objetô a: pÉ0RÁ6ON AUÍOS LTDÂ RS 117.705,m.

Ftr6Ào ElEÍâôt{co tr 1r2d2

Nos tc.mos do ,elnrôÍio íinal apre*.tado pêlo Pê8@to Offcial . o5têMdô
,a.e.er d! Âs*ssoÍià lú.idi.à, ,.Í.rêàre âo 9rêBão tlét ô.ico ôr 00012/2022, qu. ohjêüvã:
Aquúiçào d. tquipamentôs, MôteÍiâl Pêrmrnente e rnsrrumenr6 Musicaas DaÍa !r.ndêÍ a
Neatidàdes da sê-€ra'ia Municipãl dê Ásiíêí.ià sdia, do coneo/Paj HoMotoco o
órÉlpôndenr€ pírcdi e,Ío li.irárório ê ÁoruDrco ô rêu obiêrô â: MÂrs DrsTRlBurcoES
Pa CoMERCTO Ê SIRVTCO LrDÀ . RS al a5a,$; On6Àill2 COES fiGSÀ LTDÀ . RS 420_00:

toRtz lNsIÂuMElYToS Musra^rs (rDA ns 15615,@

Congo PA. 9 dê ptêmbro dê 2021
ÊúMA EMANoEta sou2À ptagnÂ outRINo

Preíek:
PREFEITURA MUNICIPAT DE COREMAS

avlso
ÍoüÀoa DE PaÉçoJ í{r 1v2022

avlso Dr rNÍERposrçio D[ R[cuRso . ToMÂDÀ oÉ p8Eços Ns 01212022
Â pÍetehúÉ de C.íêmôrP6, Én.trâvét dà *o P.êridênre dà CPL .o! re.mô!

do Arr 109, i.cis 3r, dn Lei 3.666/93, tornâr pú§lico o.rã conheimenró d6 inrêr.sadd.
à iotspo3çlo dê fiê.ur$ dmrnist.àti$ Mtíã . pEamê ô d€ hàôiliiâção d. Tohadâ dê
preços N.012/2022. Objeto, Conhàraç:o dê umê pêsle ju'idi6 p:rr pr6iàr !édiçor dê
ênêênhâÍia n. Érc.uç;6 da 8êldna r,. Unidó& 3$j.à dê Sóüdê DÍã. Màraâ d! ce6 Sitã
nâ s€d? do Municip€ dê CoÍêm.5+8 Proldoladô no di, 23111/2022 aú.vn do e.ôail:
côÍemarpl.,*!,soshàir...m pe$€ jurili6, Âl@da oinn connÍuçô$, cNPl:
44.470.596/0001-95. Cópiã d6 durío: Podêrá t., Ílrnrdâ ãrávér do .ôdeÍeço .let.iiÉo
M..orêma..On{@.br. lnÍo.màçáo dã CPli fi.a 5ürpêBa por iempo indderminar}o a
sessão públrca ma.cada paíõ àr @h:3oritr (nove hoÍãr € trintã minuio, dÕ di,
29l1rl2022, vinndo âôlrrurâ dc envêrop* propcstas dê prêçot.

Cde@J.ra, 24 d€ róv&bíô d? 2022
rRANarÉtHo alvts aÂÀRío

Pr.srd.nt. à €PL

PREFEMJRA MUNIOPAI" DE DUAS ESTMDAS

avDo DE arctÍÂfÀo
Pir€lo e§lrôfl@ Íí§ a.ír@

ÍoBã púnt@ q@ íàrá Eâli?.r ât rts do 9Íêaeire Ofi.àl r tqúp. d. Aporó,
edÉdô É &á .lo c.mdo, 2:1, càüo, orE Cs!.d.írs. Dor rub do ste
tÊôÍ&bi/3Etêhà/. li.itâa:ó P.esao ElÊirôôió. pàa: ÀquBi{âolô6} de Vêkdo{rl Nobl3)
{Ei.cL. úoior ê lrE ütao.ntÉ rl. r.Éhto. i.*âllrdo foMldo p.lo p.ópiió

PREFEITURA MUNICIPAI. DE ITAPOMNGA

EXItÂnO DE CONtt tTO llr 1!O/20r1

06035/2022
(on$.ràntê: PrêtêitúÊ dê tt:poD.gâ - P8.
conúarador 5Á[tÁR TNGENHARTA É sÉiVlçOS Erií.r, CNP]: 30.5a5.674l0001 32.
vator: ÂS 6a.526,29 h.tÉ.ta ê q!.trc hil qui êít6 ê,iriê ê seú mil ê úntê . n.ve

Obj.iô: aúkàtarão .,! empEia pã.ã elãboia{áo do ,lãno úúnicioàl de genãô iôiêtÍãda
de retdc qridor do Muri.íí*r d? llioorônga-Pa, em coío.mrdade .ff ô lêi
12,:to5/2o1o.
au.damênto Lê€al: 06pêe de rnnáçã. ír 0V0@352022
ootsçâô: .ônsb e no orçame.to vie.ite
vigêtuiâ: 05 Gêis) meses,
Pan6 Co.t.atôrt$; biv.ldo Dantõ lp!1. .ontrâtanrê) e a 9ô. Yi.6o Bâtistã dê Âírúo,
CPÍ: 016.561.794 37 (pelà cont.âtada).

^vtso 
of ADruol(rçio

orsp€rilsÂ |tq 0!{635/2022
no, rêrô6 dôe ekhenros .o.3t.nres da rptpê.iivã arp.siç5. dê Motiúo5

que insttui o pÍo.eeso ê obsepàdô o ,ãrêcer dâ Âtsêsoriâ lu.idi.à, relerênte a

oispêns de li.irôção íe Dvüol5/m22, qú obiêrúa: comr.tacào de êmpr6à Êàrà
.l.boãçâo dô !lâÉ municip.l d. s.rtão i.Iês.rd. dê Éslduos eóridot do Munioipio d.
rtôporanSó PB, êm <odo.midádê óm à let 12.:ro5/2oloi MIrFlco o .úÍesp..d..re
pr4.dim6to Ê aDJUDTco o e obÉt à trc júidrca: SaNE^n €!{GEtrúÀ,À t
sÉRvlçO! íRtrL CNPr 30-5-ó5 6ztl@O1-l2. com ô v.lo, loràl dê R5 64.526,29
l5.t!.úâ ê qrat.o hi, quinàe.t6 e vintê . .eir mil e ünt. e .ovê cêntmt.

Srporàn8a PA, ll de ôúube de 2022.
DIVATDO OÁNTAs

prerêito

PREFEITURA MUNICIPAT DE ,IERICO

§)Í.ÂÍO Ol COI{Íft/\ÍO

O6TEIO: Áquitçào d. iDp|êentos ,8ri.ol., Éra atêde, as .ssidadêe dà
s.c..tãíia Múnicipal de &ri.úCurá e Meio Àmbjênrê. Dê ..o.d. com prcrottà nr
050?2312021 dô Mitrirté.iÕ da Agricolturá P€cuárià ê ãbàrlecimenro, conloffie
.rpê.iliaCõer conrid$ no T.mo d! R.rê.êr.iá. FUT,ID MENTO rE6Á1, P.egropÉ*nqd ío m29/mrl. DOlrCrO ,o.tO JaCf,flÀRlA MUNTCIPÁI OE AGRTCUTURÂ
!o6oa.@o7.rml ÂquÉcÃo DÍ MAoulNÂs I rMprÉMÍxrÔs Â6ir(ota5 5,oo R{uís3
nào viftulados . iop.sros 4.4.90-52-01 EOUIPAME,{,oS E MarERtAt PEiMÂr'ttitTE 70t)
Oúràr t.àtuf.ré..iai dê .oiÉnio! ôu iú1tu@.rot .ón3oé/.s d. lriào Aeuret da
P.opon. rs 05Or23/2O21. Vl6ÊíiAA: áté o final do ê:e.o.io íi*Eêi,o de ,022
PÁRT€s CoMTRÁTÀÍ!TÉ5: PÍefehúh Mu.i.ip.l dê le.i@ ê: CI N0 188/2022 - 01.10.:2
. roÂNtcfDoRÂ À6ÀlcolÁ coM6Rclo É stÂv,co' rtoÁ - R5 203.300,00

ã(I*ÂTO DE OO|ÍÍR tO

OSIÉTO: aoírãlação ô êópÉ do Rãm dr Connru4ã. paÊ.r<uçà. dâ Pàúrenlàçã.
d. Íúr dê &ês$ à Boh m .dtkoç&, .oníôrtu Peiêrô 8aa.ô em ân@.
ÉUNDAMUüo LtGÀt Oi5rêÉ dé lichéo í. ov0@s3/2022. DoraçÃo: 2090
SECREÍÁÊIA MUNICIPAT DE OBNÂs E URAANBMO 15,12? 0025.2066 MÀNUTEII'ÂO DÂS

ÀTlvtoaDEs oa s€cRETAira oa oBRÂs e un6a lsMo rs.4s1.oo25,m2a pavtM€ raç,Áo
EM PÀRÀtrLEPiPtDoS Dt RUÂs E avtiltoÀs 5oo . Becúrs nào viftuhdos dê rópoítot
727 a.4-9o.st-o7 oBRÁs E rNíÀLAçÓÉs ?00 , ouiíõ lÍansfeÍan.l.i de a6!ônio5 oq
l6tlrmnt6 €on!à.rEs dà Un*io 151.«)0 72a rr.a.9o.5t.ol o3ÂÁ5 E lúrÀÁçÕts.
vGfi,lcü: .ré 2lloll2023. PÂmÉ conIRÂTÁtlTts: Prclêiúr. Múíicip.l dê Jlicó ê: Cl lÍ,
20t/2022 , 2411.22 , COI{STfiUMTT( COí5IaUCOE5 I sÉAUCOs LTDÁ . R5 106066,10

avrso oE uorá4Ão
ÍaccÂo PaEsEllctÀL !ú a4l2021

Tô... Aiblico qué larà Eâliuã. àlr.vée do keg@no Ofici.l e fquige de À9oio,
s.di:ld. E P.àçã Frci o.mião, tfl cênl.o - ,êftó PB, à5 08:00 hdas dô dê 07 de
O.rcmbró .lê )o22, li.itôção oôdâlid.dê Prêgão P,l*mirl, do lipo mw preçq p..à:
Aqúilição de Éi.ulo d.srinado a atender õ n*arjdãdêt dã S€.relàriâ Mmicipàl dê !âúdê
do Muni.ipto de rêri(dPB. o. a...do.on 89e.ific.§ôs .@iid.s no Têrtu dê Reí.ê..iá.
ÂkoÉc: p. stot.o orçânênro v,genie. auódaúdro lê€âl: lei fê&Íàl nr 1Ô.5?0/02 ê
subsidiâriàre.tê ã têi Fêdà,ãl ns e.666/93r Lêi C.eÊlê6e.trr t 123lÍ6; oêcr.lô
MunhiÊr.c 02/rl; rrê@to M6i.ipãr ni OtTnO2Uar: € ieSiraçto r€rtinenre,
c@t leradõ as ãltêràÍáé poíeíio.es dú r.íêÍidae ôom' !^foro.!ô6: m hoíáno dãr
o7:3o ár r1::]o ê d$ l3:3o ar 17fl àda do5 d'at 

'jtêb, 
m sddeçô ípíeiràdo.

i.híôm: {033) :}4151089. t-tuil: Iicnài.n.o€yàn@.con-b.. Edit l: ww.jeri.ô.p§.ary.b,;

i;t.rínn, c/fu aúfuÉaÚr/',.j iuto, Trdrr. J.i,có - Pê, 24 dÉ ,{d.mbro de 2022

FnaNclsco ÂRoroo rfRÊrÊ,A MUI{12
Píegeno

avtso oE uqÍÂçÂo
,oMÁm Da Pftços xr tu/2ô2,

,Õrnà público q@ ,ãÍá .êàlir.r ãÍrvê dâ Cditeão peÍmanentê de lkliâçâo,
t.diada nô Prâ.â trci Dâmiào, 5lÀr . ce.vo . ,e.icó ' PB, às o7:3o hor.s do dia 12 d€
O..obrc de 2022, li.itàí5o ÍDdáidádê Ím rô dê P.eços. do tlpo 6e@ prêCô, p.íâ:

coiÍrMrÂçÃo oE EMmEsÂ ?ÂnÂ BEcuçÃo Do5 SERvrços ot oR&qM?ÀçÃo DAs

€NTRÁoas oÂ ctoaDt t cot(srftuçôrs DÉ poNros DE Â,olo 
^ 

PÂssÂGGrftos, cot{roRME
PRolEro aÁsco. ie!Ís: pÉviíoe m orç.ôe.to ú!úte Fúndàmnto l€Eàl: Lêi F.d.r.l
nr a.66,6/93; Lei conpLmnrâ. nt 123/Í6; oeflro Mún.ipâl nr oll2o22/22j ê lê?ll4ao
Értim.r€- .md.cds .r ãteEcõêi ponêlidêr d3§ ÍêÍê.dà5 íod.s. hÍoríÉÉ.i: no
hôrÁ.iô dj 07:30.r 11:30 ê dâs 13:30 as l71lo núás dd di.! út.ie, rc e.dêreço
supÍ.cit.do- Telêfúe: Oaal 34:s1oa9, E-rui,: Ii.it is,to@váhoo.cm.bí. €dilàir
m.ierko.ph-goÍbr; w.tcê É.eov.br.

de 2022. rnEo dà Íasê de t:. e55âo rúblie. eeÍ€iêÂcià,
hórário de Ar.e ià/Da Rftu6d: p.ãis!6 @ o'qdmento v8ente rund.hênto Iê8ãl: Le,

redsd Ár 10-S20/O2 e lubridi.râmêniê à L€i Íêdp.àl nt a.666/93; Lpi Compl.íênr, ns

123/06j O<rêtô Her.i n! 10024/19; e {egislaçào pe,r,rente, c6ideÉd.í a5 áltêíàçõê3
poeteÍio.* das ÍeleÍidar no/úas. l.ío.naçô€e: dás 08h i'r 12h dÕe diaí ú.É. rc..dêÍêjo
supractàdo. TeleÍone: (El) oúv'doria nô s're. t-há:l:
prefeitú'âdêd!ôsêrtrâd4.pb@8n.il.cú. adit.ll tírp://d!ãsetrrãrl.5,pb,s@.b./i
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