
ESTADO DA PARAÍBA
}TUNICÍPIO DE SERTÃOZIIIIHO

IIINUIA DE ED]TAL

. 27/s2/202q
ÓRGÃO Ou ENTTDADE PUBLÍaA
Prefeitura Municipal de Sertãozinho - CNPI np O!.672.77!/060!-A0
Rua Dinson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB - 73. contatos: E-mail:
pnefeituradesêrtaozinhopb@gmail.com. Edital: wr,úw.sertaozj.nho.pb.gov,br ou www.tce.pb.gov-br
GESTOR(A)

Jose de Sousa Machado - CPF ns 364.156.184-15

PREGÃO ELETRÔNICO N9 OOOOT/aO2Q
Processo Administrativo no PEOOOOT2O2O

Torna-se púb1ico, para conhecimento dos intenessados, que o(a) Prefeitura Municipal de
Sertãozinho - CNPI ne o1.61.2.771/oaoL-og, por meio do(a) Pregoeino(a) e Equipe de Apoio
CPL - Comissão Permanente de Licitação - Setor de Licitação, sediado(a) Rua Dirson
Andnade, ao3 - Centro - Sertãozinho - PB - 73. contatos: E-mail:
prefeituradesertaozinhopb@gmaÍ1. com. Edital: wu^,. sertaozinho. pb. gov. br ou
r^rt'N.tce.pb.gov.br, para formar negÍstno de Preços para Contratação Futuras, onde se
nealizará licitação, pana Aquisição da Patnulha Mecanizada para o Município de
sertãozinho-PB, CONVENIO ne 859893/2Ot9, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com

critério de julgamento menor preço lotes - por item, nos tenmos da Lei ne 10.52O, de 77 de
julho de 2QO2, do Dêcneto ne tA.O24, de 20 de setembro de 2Ot9, do Decreto np 7.746: de 85
de junho de 2@t2 e da Instrução Normativa SLTIIMP ne @at de L9 de janeiro de 2O18, da
Instrução Normativa SEGES,/MP ne O3, de 26 de abril, de 2O78, da LeÍ Complementan no 123, de
14 de dezembro de 20A6, da Lei ne 11.488, de 15 de junho de 2@O7, do Decreto no 8.538, de
96 de outubro de 2OL5, Lei Complementa? 3-47, de 7 de agosto de 2g!4, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei ne 8.666r de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas
neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PRoPOSTAS: Das th06m do dia A3/O3/2O2O, às 8h0om horas do dj.a 2@lO3/2@2A

ABERTURA E IULGAIVIENTO DAS PROPOSTAS: às thoom horas do dia 2O/O3/2O29.

rNÍcro DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREÇoS: às th30m horas do dia 2o/03/2o2a.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de BrasíIia (DF).

LOCAL: Pontal: Bolsa Nacional de Compras - BNC www.bnc.orÊ.br

í. DO OBIETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
a aquisição de Aquisição da Patrulha Mecanizada para o Município de sertãozinho-PB,
CONVENIO ne 889893/2919, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital com as caractenísticas descri.tas abaixo:

1.2. A Lícitação será dívidída en lotes - por item, conforne tabeLa constante do
Terno de Referêncía, facuLtando-se ao Licitante a particípoçõo en quontos lotes - por
íten foren de seu ínteresse.

1.3. O critério de juLgonento adotsdo seró o menor prêço lotes - por item, observadqs
os exigêncíos contidss neste EditaL e seus Anexas quanto às
objeto.
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2. DO§RECURSOSOBÇAI|ENTÁRmS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão prognamadas em dotação
orçamentária pnópria, pnevista no onçamento do exercício de 262O, na classificação
abaixo:

RECURSO DE CONVENIO MAPA - PLATAFORMA + BRASIL nE 889893/201.9:

02. a8. 122. too3 . 2. 2go7 . 4. 4.9O . 52. OO DO QDD 20L9 ;

QDD 2@20:

02 . o8 . 20 . 5A8 . 2008 . t . Otg . 4 . 4 . 9A . 52 . OO . OO . OA . OO . 70Aa ;

02 .o8 .20 .6A8 .2008 .1 .O19 .4 .4 .94 ,52 .AO .OO .OO .OA .L510 .

3. DO REGTSTRO DE PRIçOS

3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e porticipqntes) bem como a
eventuois adesões sõo as que constan do mínuta de Ata de Regístro de PreÇos.
Neste processo, não se registrora os preços.

4. DA REPRESENIAçÃO E GREDENGTAilENIO

4.1 Podenão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e cnedenciadas no objeto desta
licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações ê nonmas contidas neste
Edital e seus Anexos.
4.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empnesas que apresentarem toda a
documentação por eIã exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de
Compras.
4.3 É vedada a participação de empresa em forma de consóncios ou grupos de empresas.
4.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de cnedones, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por óngão
ou entidade da administração púb]ica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
Distrito Federal ou que esteja cumprindo perÍodo de suspensão no âmbito da administrâçãô
municipal.
4.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à Bolsa Nacional de Compras, até no mÍnimo umâ hora antes do horário fixado no
edital para o necebimento das propostas.
4.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerldo acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Instrumento panticular de mandato outorgando à operador devidamente
credenciado junto à Bo1sa, podenes específicos de sua representação no pregão, con'Forme
modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (ANEXO 04)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa
Nacional de Compras (ANEXO O4) e

c) Especj.ficações do pnoduto objeto da licitação em conformidade com edital,
constando preço, marca e modelo e eil caso de itens específicos mediante solicitação do
pregoeÍro no Ícone ARQ, inserção de catálogos do fabnicante. ííA empresa panticipante do
centame não deve ser identificada". Decreto 5.45O/gS art. 24 parágrafo 5e.
o custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do

certame, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedona do sistema eletrônico, o
equivalente ao percentual" estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a

título de taxa pela utilização dos recunsos de tecnologia da informação, em conformidade
com o negulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras , anexo O4

3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, a1ém da apresentação da declaração
constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da propos'
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inicial de preço a ser digitado no sistema, venificar nos dados cadastrais se a o



regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazen valer o direito de
prionidade do desempate. Art. 44 e 45 da LC L23/20O6.

5. BEGULAMENTO OPERACIONAL DO CEBTAME
5.1 O certamê será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxÍlio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguÍntes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equÍpe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabi.lidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivosj
f) conduzin os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
pneço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugarl
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade supenior para homologar e autorizar a contratação;
1) abrir processo administrativo para apuração de irnegularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.

CBEDENCTAMENTO NO SI§TEMA UCTIAçÕES DA BOTSA NACTONAL DE COMPBAS:
5.2 As pessoas jurÍdicas ou firmas individuais interessadas devenão nomear atnavés do
instrumento de mandato pnevisto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer êmpresa associada à Bolsa Nacional de Compras,
atribuindo poderes pana formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no site: u/hrhr. bnc . org. br.
5.3 A participação do licÍtante no pregão eletnônico se dará por meio de panticipação
dineta ou atnavés de empresas associadas à BNc - Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habÍlitação previstas no Edital.
5.4 O acesso do openador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará medÍante prévia
definição de senha privativa.
5.5 A chave de identificação e a senha dos openadones poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas pon solicitação do credenciado ou por iniciati.va
da BNC - Bolsa Nacional de Compras.
5.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC - Bolsa
Nacional de Compnas a nesponsabilidade por eventuâis danos deconrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceinos.
5,7 0 credencÍamento do fornecedor e de seu nepnesentante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legaI pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
5.8 A participação no Pregão, ne Forma Eletnônica se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferÍvel do representante credenciado (operador da connetora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do
sistema eletrônÍco, observados data e horário limite estabelecido.
5.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eLetrônico durante a sessão
púb1ica do pregão, ficando responsáveI pelo ônus decorrente da perda de negócios dÍante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante;

5.7o o licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas tnansações efetuadas em

seu nome, assume como finmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluÍda a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotona da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das cnedenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.1L Poderão participar deste Pregão intenessados cujo ramo
com o objeto desta licitação.

O PESMAHÍTIfÍ
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6.L Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empnesas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar ne !23/2O06, por estarem presentes, isolada
ou simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e IIf, do Art. 49, do mesmo
diploma legal.

6.2. A participação no certame, portanto, deverá ser aberta a quaisquer interessados,
inclusive as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da
legislação vigente.

ATENçÃO AO rTEü ABAIXO

6.3 A disciplina Presente neste item só se tornará lei no presente instrumento se o
for concedido o tratamento diferenciado as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar ne

L23/2006. Por isso sendo o caso, para os itens abaixo de 8O.OAO,OO a participação é

exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar ne 723, de 14 de dezembro de 2006 e alteraçôes do art. 48 da Lei
Conplementar 7-47, de 7 de agosto de 2014.

6.4 ATENçÃ0: não será concedido o tnatamento favorecido pana ãs micnoempresas e

empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no
artÍgo 34 da Lei ne 11.488, de 2AA7, pana o agricultor familiar, o produton
rural pessoa física ê para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
pnevistos da Lei Complementar ne a23, de 2006.

(ExpLicação: Nos ternos do ort. 3e, §3e da Lei n. 8.248/1.991, o aquisição de
bens e serviços de ínformdtica e dutonaçdo, considerodos cono bens e servíços
corruns, poderá sep reqLizada na nodaLídode pregão, restrita às enpresas que

cunpran o Processo Produtivo Btisico),

7. DOS IMPIDIIIENTOS

7.L Não poderão panticipar desta licitação os interessados:

7.L.t proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

7.1.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

7.1.3 estrangeiros que não tenham representação lega1 no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

7.1.4 que se enquadnem nas vedações previstas no artigo 9e da LeÍ ne 8.666,
de L993;

7.1,.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em

processo de dissolução ou liquidação;

7.1.5 Organizações da Sociedade Civil de Intenesse Púb1ico - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão ns 746/2O14-TCU-P1enário).

7.1.7 Qualquer dúvida em relação ao a€esso no sistema operacional, poderá
ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones:
Cunitiba-PR (41) 3557 23OL, ou atnavés da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-
maj-I contat@bnc.org. br.

a. DA/rPRE§EiIrAçÃO DA PnOP(l6f,A E DOB rXrGU[ErrrrO§ rDE HAB|LTTAçÃO

8.1. os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conconitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descnição do

objeto ofertado e o prêço, até a data
recebimento das pnopostas, quando, então
ênvio dessa documentação.

e o horário estabelecidos para o

ü{rr}trssâo
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, encerrar-se-á automaticamente
1m do
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8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

8.3. As Microempnesas e Empnesas de Pequeno Porte deverão encaminhan a

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regulari.dade fiscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1s da LC ne t23, de 2OQ6.

8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

8.5. Até a abentura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

8.6. Não sená estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entne as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.

8.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

E. DO PREENCHITENTO DA PROPOSIA

9.1. 0 licitante deverá envier sua proposta mediante o preenchimênto, no sisteme
eletrônico, dos segui.ntes campos:

9.1.1. VaLor unitorio IQUAND? FOR O CASO/PERTINENTE] ou percentuaL de
desconto IQUAND? 0 CASO/PÉRTINENTE];

9.1 .2. Marca;

9.1.3. Fabricante;

9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam ã Contratada.

9.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encangos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indinetamente no fornecimento dos bens.

9.4. Os pneços ofentados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não the assistindo o dineito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de enro, omissão ou qualquer outro pretexto.

9.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a . ....... ( ) dias, a

contar da data de sua apnesentação.

9.6. 0 licitante deverá declanan, para cada item, em campo pnópnio do sistema BNC,

se o produto ofertado é manufaturado nacional- beneficiado por um dos critérios de
margem de preferência indicados no Termo de Referência.

9.7. Os licitantes devem nespeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

9.7.1.0 descumprimento das negras supramencionadas peLa Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União
e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lel, nos termos do art. 7L, inciso IX, da Constituição; ou
condenaÇão dos agentes públicos responsáveis e da empnesa
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a

superfaturamento por sobrepreço na execução do contnato.

cont aao
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to. DA ABEnTURA DA SE§§ÃO, Ct AS§IF|CÂÇÃO DAS pROFo§Ill§ E FOnTUIÁçÃO DE LrtNGE§

10.1. A abertura da presente licitação dan-se-á em sessão pública, por meio de

sistema eletrônico, na data, horário e loca1 indicados neste Edital.

10.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando dêsde
Iogo aquelas que não estejam em confonmidade com os requisitos estabelecidos neste
EditaI, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

10.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licÍtante.

14.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os particÍpantes.

10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contnánio, levado a efeito na fase de aceitação.

10.3. o sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas partÍciparão da fase de lances.

1A.4. O sistema disponibilizará campo próprio pana troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os Licitantes.

10.5. rniciada a etapa competitiva, os licÍtantes deverão encamlnhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do

seu recebimento e do vaLor consignado no registro.

í0.5.1. o lance deverá sen ofertado pelo menor pneço por item.

14.5-2. Os licitantes podenão o'Ferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado pana abertuna da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

10.6- o licitante somente poderá oferecer Lance de valor inferior IQUANDO

FOR 0 CASO/PERTINENTEI ou percentual de desconto superior [QUANDO FOR O

CASo/PERTINENTEI ao ú]timo pon e1e ofertado e registrado pelo sistema.

1O.7. O intervalo mínimo de diferença de valores [QUANDO FOR O

cASo/PERTINENTEI ou percentuais IQUANDO FOR O CASO/PERTINENTE] entre os

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediánios quanto em

nelação à pnoposta que cobrin a melhor oferta devená sen .. (.... ).

10.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a

três (3) segundos, sob pena de senem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

EUIII§IUE
10.9.5erá adotodo para o envío de Lonces no pregõo eLetrôníco o nodo de

en que os Licitontes apresentarão Lances púbLícos e sucessívos, con

Explícação Àdotado o nodo de dísputa aberto, a prevísão do iten acíno de íntervalo nínimo
de diferença de vaLores ou de percentuoís entre os Lances é obrigatória, conforne ortígo
37, porágrafo úníco do Decreto ne 7O.024, de 20 de setenbro de 2079. Jó para o nodo de

disputa "aberto e fechado", taL previsão é facuLtotiva.

O subítem acíma poderá ser acrescentado paro incLuir íntervaLo mínímo de voLor (em maeda

corrente) ou de percentuais entre os Lances, que ínpLíque repercussão fínanceíro que

efetívamente díferencíe una proposto da outra) nos ternos da Instrução Nornotiva SLTI/Mp np

oi/2oL3) e do art. 30, §3e do Decreto ne 70.024/79.

disputa
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10.10. A etopo de Lances do sessõo púbLica terd duroção de dez minutos e, após isso,
será prorrogada autonaticanente peLo sistenq quando houver Lance ofertado nos
úLtinos doís mínutos do período de duração da sessão púbLica.

10.11. A prorrogoção qutomático dq etapa de Lonces, de que trata o item onterior,
seró de dois ninutos e acorcerd sucessivamente senpre que houver Lances enviados
nesse período de prorcogaçdo, incLusive no coso de Lances íntermediórios,

10.12. Não hovendo novos Lances no forma estabeLecidq nos itens onteriores, a sessdo
púbLíca encercor-se-ó autonatícomente.

10.13. Encerrqdo a fose competitiva sen que haja a prorrogação autondtica peLo

sístemo, "poderd" o(a) pregoeiro(o), ossessorodo peLa equípe de apoio,
justífícadamente, admitir o reinício do sessdo púbLíco de Lonces, en proL da
consecução do meLhor preço.

ACEÍIAçÃO DE TANCES - VATOR DO i|ELHOB lÁNCE -

10.14. Não senão aceitos dois ou mais lances de mesmo valon, pnevalecendo aquele que

for recebido e registrado em primeiro lugan.

10.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em

tempo rea1, do valor do menon lance registrado, vedada a identificação do

licitante.
DESCONEXÃO DO SE|STEMA

10.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorner da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a

recepção dos lances.

10.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeino pensistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão púbIica será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

10.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item , conforme
deflnido neste Edital e seus anexos.

10.19. caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

EMPAIE

10.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a

verificação automática, junto à Recej.ta Federal, do porte da entidade empresanial.
O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta fon empresa de maior porte, assim como das demaÍs classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44, §2 e 45 da LC ns 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto ne 8.538r de 2O15.

10.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno ponte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serão considenadas empatadas com a pnimeira colocada.

10.22. A melhor classificada nos tenmos do item antenior terá o direito de
encamÍnhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da pnimeina colocada, no prazo de 5 (cinco) mLnutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automátÍca para tanto.

10.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhon classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais citantes

oÉ. lrütlA í,

micnoempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele de 5%



(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem antenion.

10.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micnoempresas e
empresas de pequeno ponte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será r ealizado sonteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podená apresentar melhor oferta.

10.25. Quando houver propostas beneficiadas com as mangens de pneferência em relação
ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre
as Propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

10.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utÍ]izada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
abento e fechado.

10.27- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3e, § 2e, da Lei ne 8.666r de 1993, assegunando-se a
prefenência, sucessivamente, aos bens pnoduzidos:

10-46.1. no paÍs;

10.46.2. por empresas brasileiras;

10.46.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

1A-46.4. por empresas que compnovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilÍdade previstas na legislação.

10.47. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

ooNTBApOBpO§TA - PBEGOEIRO X LICÍIANTE COM MEl.}tOR PREÇO

10.48. Encenrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a)
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contnaproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor pneço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a

negociação em condições diferentes das pnevístas neste Edital.

10.48.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

10.48.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 5 -CINCO- horas IINFORMAÇÃO TÉCNICA: mínino de duos horas], envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessárÍos à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

10.49. Após a negociação do pneço, o Pregoeiro inicianá a fase de aceÍtação e
julgamento da proposta.

10.50. Paro a aquisíçõo de bens conuns de ínformótica e autonaçõo, defínídos no art.
76-A da Lei no 8.248, de 7997, será ossegurqdo o díreito de preferêncio previsto no seu
ortigo 3e, conforme procedinento estobeLecido nos ortigos 5o e 8o do Decreto no 7.774,
de 2O7O.

10.50.1. Nas contratoções de bens e serviços de informatica e automação, nos
termos da Lei ne 8.248t de 7997, ss Licítontes quaLificodas cono nícroempresos

,É.
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no Decreto ne 7.774, de 201.0) terõo prioridode no exercícío desse benefício em

reLação às médías e às grondes enpresas na mesna sítuaçõo.

10.50.2. Quando apLicodo a nargen de preferêncía o que se refere o Decreto ne
7.546, de 2 de ogosto de 2017, não se apLicard o desenpate previsto no Decreto
ne 7.774t de 2070,

10.51. Para produtos abrangídos por margem de preferência, caso o proposto de menor
preço não tenha por objeto produto ilanufaturodo nocionqL, o sístena autonqtícomente
indicarú as propostas de produtos nanufaturados nacíonoís que estão enquodradas dentro
da referida nargen, poro fins de aceitoção peLo Pregoeíro.

10.51.'1. Nesta situoção, a propostq benefícíoda peLo apLicação do margen de
preferência tornor-se-d a proposto cLassifícada en príneiro Lugar.

I I. DA AGEIT/TBUDIU'E DA PNOP(§TÂ VEÍ{CEIXINA

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatÍbilidade do
preço em relação ao máximo estipulado pana contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no § 9e do art. 26 do Decreto n.s
to.o24/20L9.

cA§os E§PECiFTOOS DE PABTrc|PAÇÃO

11.2. 0 licitante qualificado como pnodutor rural pessoa física deverá incluir, na

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art, 176 da Instrução
Normativa RFB n. 97L, de 2OO9, en razão do disposto no art- 184, incÍso V, sob pêna dê
desclas sificaç ão.

PREçO RNAL

11.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao pneço máximo fixado (Acórdão ne 1455/2OLB -TCU - Plenánio), ou que
apresentar preço manifestamente inexequÍvel.

11.3.1. Considera-se inexequÍvel a proposta que apnesente preços global ou
unitários simbó1icos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescÍdos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
IÍmites mÍnimos, exceto quando se referirem a materiais e instalaçÕes de
propriedade do própnio licitante, para os quais e1e renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

11.4.Qualquer interessado poderá requerer que sê realizem diligências para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indÍcios que fundamentam a suspeita;

11.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão púb1ica para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá sen reiniciada mediante aviso pnévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatno horas de antecedência, e a ocorrêncÍa será registrada em ata;

11.6.0(a) Pregoeino(A) poderá convocan o licitante para enviar documento digital
complementar, via e-mail, no prazo de 2 horas (art. 38, § 2e O instrumento
convocatónio deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da
solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos
documentos complementanes, adequada ao último lance ofertado após a negociação de
quê trata o caput.), sob pena de não aceitação da proposta (Art. 43, § 2e Na

hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da
proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema,
no prazo deflnido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema
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11.7.0 prazo estabeLecido poderá ser prornogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação
escritê e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.

11.7.1. Dentre os documentos passÍveis de solicitação pelo(a) Pnegoeiro(a),
destacam-se os que contenham as características do material o'Fertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catáIogos, folhetos ou propostas,
encaminhados pon meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da pnoposta-

11.7.2. caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo
quanto a padrões de qualldade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios
previstos nos subitens acima, o(a) Pregoeiro(a) exigirá que o licitante
ctassificado em primeiro lugan apnesente amostra, sob pena de não aceitação da

propostâ, no local a ser indicado e dentro de "a se doutrina considerando a sede

do licitante" considerando dias úteis contados da solicitação.

1-7.7.2.7. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local ê

honário de realização do pnocedimento para â avaliação das amostras, cuja
presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

],7.7.2.2. Os resultados das avaliaçôes serão divulgados por meio de

mensagem no sistema.

11,.7.2.3. Senão avaliados os seguintes aspectos e padrões mÍnimos de

aceitabilidade:

11,.7.2.3-2. Itens (....): -....;
L1,.7.2.4. No caso de não haver entnega da amostra ou oconrer atraso na

entrega, sem justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a), ou havendo entrega
de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do

licitante será recusada.

11.7.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado
não for(em) aceita(s), o(a) Pregoeiro(a) analisará a aceltabilidade da

proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a

verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a venÍficação
de uma que atenda às especificaçôes constantes no Termo de Referência.

L1,.7.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão
tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsável pela anáIise, não gerando direito a ressarcimento.

La.7.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostnas
êntnêguês deverão ser necolhidas pelos licitantes no prazo de .... (....)
dias, após o qual poderão sen descartadas pela Administração, sem direito
a nessarcimento.

A1,.7.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administnação
todas as condições Índispensáveis à realização de testes e fonnecer, sem

ônus, os manuais impressos em 1íngua portuguesa, necessários ao seu
perfeito manuseio, quando for

1'1.8. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da

aplicação da margem de pnefenência, o(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante que envie
imediatamente, por meio eletrônico, com

documento compnobatório da caracterização
do(s) Decreto(s) pertinente.

posterior encaminhamento por via
do pnoduto manufaturado nacional,

posta
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11.9. O licitante gue não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não
atender aos regulamentos técnicos pentinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis,
não poderá usufruin da aplicação da mangem de prefenência, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.

11 .9-1. Nessa hipótese, bem como em

pnopostas serão reclassificadas, para
pnefenência.

11.10. Se a proposta ou lance vencedor
examinará a proposta ou lance subsequente,
classificação.

SUSPENSÃO

caso de inabilitação do
fins de nova apl1cação

licitante, as

da margem de

11.12. O(A) Pregoeiro(a) poderá encaminhar
contnapnoposta ao Iicitante que âpresentou o
negociar a obtenção de melhor pneço, vedada a

previstas neste Edital.

desclassificado, o(a) Pregoeiro(a)
assim sucessivamente, na ondem de

por meio do sistema eletrônico,
lance mais vantajoso, com o fim de
negociação em condições diversas das

for
e,

11.11. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no

"chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

11.12.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e

passar à subsequente, podená negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.

11.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

1 1.13. Nos itens não exclusivos (quando for o caso) para a participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e
antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual oconrência do empate ficto, previsto nos artigos 44, §2 e 45 da LC ne 123r
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecide, sê for o caso.

11.14. Encenrada a análise quanto à aceitação da pnoposta, o(a) pregoeiro(a)
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

12. DA HABil.rÍAçÃO

12.'l-Cono condição pnévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro Iugar, o(a) Pregoeiro(a) verificaná o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa lurídica do Tribunal de Contas da União
(https : //centidoes -apf. apps . tcu. gov. br,/ )

12.1"2- A consulta aos cadastnos será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo L2 da Lei n" 8.429, de
7992, que pnevê, dentne as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pêssoa junídica da qual seja sócio majoritário.

1,2.1.2,1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência
de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
venificar se houve fraude pon parte das empnesas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

a2.1.2.2. A tentativa de bunla será verificada por meio dos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros

vínculos



1.2,7,2.3, O licitante será convocado para manifestação previamente à sua

desc 1as sificação .

12.1.3. Constatada a existência de sanção, o(a) Pnegoeiro(a) reputará o

Iicitante inabÍlitado, por falta de condição de participação.

12.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44, §2 e 45 da Lei
Complementar ne 123r de 2O@6, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da pnoposta subsequente.

12.Z.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confinmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o

licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via email, no prazo
de O2 horas [nínimo de duos horas], sob pena de inabilitação.

12.5.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPI/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

12.6-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se o licitante fon a fiIial, todos os documentos devenão estar em nome da

fi1ia1, exceto aqueles documentos gue, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

'12.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matniz e filia} com

diferenças de números de documentos pentinentes ao CND e ao CRF/FGTS,

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contnibuições.
12.7,Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos tenmos

deste Edital, a documentação nelacionada nos itens a seguir, para fins de

habilitação:

12.8. HabilitaÇão jurídica :

12.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de

Empresas Mercantis, a cergo da lunta Comencial da respectiva sede;

12.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da

Condição de Microempreendedor Individual - ccMEI, cuja aceitação ficaná
condicionada à verificação da autenticidade no sÍtio
www. portaldoempreendedor . gov . br;

12.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELf: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente regÍstrado na lunta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

12-8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com

averbação no Registno onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;

12.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas lurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicação dos seus administradores;

12.8.6. No caso de cooperativa; ata de fundação e estatuto soclal em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na funta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas lurídicas da respect iva sede, bem como
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12.9.

12.10.

12.8.7. No caso de empnesa ou sociedade estrangeira em funcionamênto no País:
decreto de autorização;

12.8.8. os documentos aci.ma deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;

Regularidade fiscal e trabalhista:

12.9.1. prova de inscnição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no

Cadastro de Pessoas FÍsicas, conforme o caso (CNPI);

12.9.2. prova de regulanidade fiscal perantê a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradonia-Gera1 da Fazenda Nacional (PGFN),

referente a todos os créditos tributáníos federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta pe 1.75!, de O2/tA/2O!4, do Secretário da

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.9.3. pnova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGrs);

12.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiÇa do
trabalho, medj.ante a apnesentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do TÍtu1o VII-A da ConsolÍdação das Leis do Trabalho,
apnovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1e de maio de L943 (CNDT);

12.9.5. prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao

domicÍIio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatíveI
com o objeto contnatual;

12.9.6. prova de regularÍdade com a Fazenda Estadua] do domicÍIio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

12.9.7. caso o licitante seja considenado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto Iicitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declanação da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei;
BENECíFrcS DA l,Er COMPI.E,MENIAR t2g/2m6,

12.9.8. caso o Iicitante detêntor do menon pneço seja qualificado como

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

CASOS DE SUBCONTRATAçÃO

12.9.9. A licitante melhor classificada deverá, também, apnesentar a

documentação de negulanidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contnato, ai.nda que

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização pnevisto no ant.
4e, §1e do Decreto ne 8.538, de 2Ot5 (quando for o caso).

Qualificação Econômico-Financeira.

12.10-1. centidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;

12.10.2- balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úItimo exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da Iei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços pnovisórios, podendo sêr atualizados por Índices
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da

DÍ UetÍíltij"!,
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1.2.1A.2,1, No caso de fornecÍmento de bens para pronta entrega (não se
enquadram compras parcelas, produtos com garantias), não será exigido da

licitante quaLificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art.
3e do Decreto ne 8.538, de 2015) [quando for o caso];

t2.LO.2.2. no caso de empresa constituÍda no exercÍcio social vigente,
admite-se a aprêsentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;

a2.LA.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, taÍs documentos deverão sen
acompanhados da úItima auditoria contábi1-financeira, conforme dispõe o

antigo 112 da Lei ns 5.764, de 7971, ou de uma declaração, sob as penas da

1ei, de que ta1 auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

12.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de Índices de Liquidez 6eral (LG), Solvência Geral (5c) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a L (um) resultantes da aplicação das
fórmulas:

LG=

Ativo Circulante + Realizáve} a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não

Circulante

Ativo Total
56= Passivo CÍrculante + Passivo Não

Cinculante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

12.10.4. As empnesas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), devenão comprovan, considerados os riscos para a Administração,
e, a critério da autoridade competente, o capital mÍnimo ou o patrimônio líquido
mÍnimo de tO% (Dez por cento) do valon estimado da contratação ou do item
pertinente.

12.11. QualificaçãoTécnica

Comprovação de aptidã<l pana o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meÍo
da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direÍto público ou
privado.

12.77.L.L. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os
atestados deverão dizer respeito a contratos executados
seguintes características mínimas:

L2.11.1. 1. 1.
]-2.7L.1..1.2.
L2.Ll.1.L.3.
72.1,1.1.7.4.

PARTICIPAÇÃO DE EMPBESAS OONSORCTÀDAS - PARTrcIPAçÕES VEDADAS NESSE EDTTAL - DESCONSTDERAR O§
ITENS: 11.12 a lí.12.8

'12.12. Tratando-se de Licítontes reunidas em consorcio, serõo observodas os
seguintes exigêncías:

12.12.1. conprovoçõo da exístência de conpromisso púbLico ou partícuLar de

constituíção de consórcío, subscríto peLas empresas que deLe partíciparão,

tc L-
coml§s[o PEBiltAXIflIE

rrr trcrÍAt:Ão



com índícoção dq empresa-Líder) que deverd possuir ampLos poderes para
representor os consorcíadss no procedinento Licitatórío e no instrumento
controtuoL, receber e dor quítação, responder odministrativa e
judíciaLnente, incLusíve receber notificaçõo, intimaçõo e cítoçõo;

12.12.2" apresentoção do dacumentação de habíLitação específícado no edítaL por
empreso consorciodal

12.12.3. conprovação da capacídade técníco do consórcío peLo sonotópio dos
quantitativos de cada consorciqdo, no forno estobeLecida neste editaL;

12.12.4. demonstração, peLo consórcio, peLo somatório dos valores de cada
consorcÍado, na proporção de sua respectiva participação, do qtendinento
aos índices contóbeis defínidos neste edítaL [, con o acréscimo de .... %],
paro fins de quaLíficação econônico-fínanceiro, no proporção da respectíva
partícipação;

72.72.4.7. Quondo se tratar de consorcío composto en suo totaLídade por
mícro e pequenas empresqs, não será necessárío cunprír esse ocréscino
percentuaL na quoLificoção econômico-financeira;

12.12.5. responsobiLidode soLíddría dos empresas consorciodas peLss obrígoções
do consórcío, nos foses de Licitação e durante a vígêncio do contratol

12.12.6. obrigotoriedade de Liderança por enpresa brasÍLeiro no consórcío
formado por enpresos brosiLeiras e estrongeíras;

12.12.7. constítuição e regístro do consórcío antes do ceLebração do contratol
e

12.12.8. proibição de participação de enpresa cansorcíada, no nesno Lícitoção,
por intermédío de maís de un consórcio ou isoLadonente.

DISPEN§A DE DOCUMENTO§ PARA O MEI

12.13. O licitante enquadrado como micnoempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. L23, de

2006, estaná dispensado (a) da pnova de inscnição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstnações contábeis do último exercÍcio.

'12.14. A existência de restrição nelativamente à negulanidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno

porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.

12.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

12.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou êmpresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e tnabalhista, a mesma será convocada
para, no prazo de 5 -CINCO- dÍas úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a

regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por lgual perÍodo, a critério da

admÍnistração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apnesentação de
justificativa.

12.16. A não-regularização fiscal e trabalhÍsta no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. 5e, na ordem de classificação, seguir-se outra
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

m].cnoemPresa, emP
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12.17. Havendo necessidade de analisan minuciosamente os documentos exigidos, o(a)
Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horánio para a

continuidade da mesma.

12.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não

apresentar quaisquer dos documentos exÍgidos, ou apresentá-Ios em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

12-19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sÍstema, da eventual ocomência do
empate ficto, pnevisto nos artigos 44 e 45 da LC ns a23, de 2OA6, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente (quando for o
caso) .

12.20. O licitante provisoniamente vencedor êm um item, que estiven concorrendo em

outro item, ficará obrigado a comprovan os nequisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em

que estiver concorrendo, e assim su(essivamente, sob pena de inabilitação, além da

aplicação das sanções cabíveis.

12.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do ]ici.tante nos
remanescentes,

12.21. Constatado o atendimento às exigências de habÍlitação fixadas no Edital, o

licitante será declarado vencedor.

DO INCAMTNHAMENTO DO§ DOGUilENÍO§ DE HABILITAÇOE§ ORtGtNAtS

12.22- Com posterior encaminhamento do original, por qualquen processo de cópia
autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos
originais para conferência por parte do(a) Pregoeiro(a).

12.23. Os documentos exigidos pana habilitação poderão ser apnesentados em original,
pon qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial
ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/EquÍpe de Apoio,
mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel
termo sensíve1 (Fac-sÍmile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente
legíveis.

13. IIO ENCATIÍ{HÂTENIO DA PROPOSTA VENCETIORA

13.1.A proposto fínaL do Licítante decLarodo vencedor deverá ser encanínhodo no prazo
de 5 -CINC0- horas, fnínino de duos horas], o contqr da soLicítaçdo do Pregoeíro
no sístemo eLetrônico e deverá:

13.1.1. ser redigído en Língua portugueso) dotiLogrofada ou dígitada, en uno
via, sen enendos, rosuras, entreLínhos ou ressaLvas, devendo a úLtíma foLha ser
assinqda e as demois rubrícadas peLo Licítante ou seu representqnte LegaL.

13.1.2- conter a indicoção do banco, núnero da conta e ogêncío do Licítante
vencedor, para fins de paganento.

13.2.A proposta finaL deveró ser docunentada nos autos e será Levada en consíderação no
decorrer do execução do contrato e apLícoçdo de eventuaL sanção à Contratada, se
for o caso.

13.2.1. Todos as especifícações do objeto contidos nq proposto,
morco, modeLo, típo, fabrícante e procedêncio, vincuLan o Controtoda.

tais



13.3.0s preços deverão ser expressos em moeda conrente nacional, o valor unitário em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5e da Lei ne

8.666/e3) .

í3.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitárj-os e o preço global,
prevalecerão os primeirosl no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, pnevalecerão estes últimos.

13.4.4 oferta devená ser finme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

13.5.A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que

estabeleça vÍnculo à proposta de outro licitante.

13.6.4s propostas que contenham a descríção do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponÍveis na internet, após a homologação.

14. DO§ RECUR§O§

14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o p"azo de no mÍnimo trinta minutos, pana que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorner e por quais motivos, em campo pnópnio do sistema.

14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro(a) verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se âdmite ou não o
recurso, fundamentadamente.

14.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas

apenas verificaná as condições de admissibilidade do recurso.

14.2-2- A falta de manifestação motivada do ticitante quanto à intenção de
necorrer importará a decadência desse direito.

14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletnônico, ficando
os demais Iicitantes, desde 1ogo, Íntimados pana, quenendo, apresentanem
contrannazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus intenesses.

14.3. O acolhimento do necunso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

14.4. 0s autos do processo permanecerão com vÍsta franqueada
endeneço constante neste Edital.

aos intenessados, no

I5. DA REABERTURA DA SES§,íO PÚSUCA

15.1. A sessão púbIica poderá ser neabenta:

15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

15.1.2. Quando houven erro na aceitação do preço melhor classificado quando
ão retirar o instrumentol

ão fiscal e trabalhistlarizauivalente ou não co rovar a r
ão assinar o contrao licitante declanado vencedor

termos do



art. 43, §1e da LC ne a23/2006. Nessas hipóteses,

15.2- Todos os licitantes nemanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

15.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-maiI,
ou, ainda, fac-sÍmi1e, de acondo com a fase do procedimento licitatór'io.

16. DA TUUUDTCúIçÃO E HOTOTTOGÂçÃO

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do(a) Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autonidade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos prati€ados, a

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

17. GABANITADE OONÍAATO/EXEGUç,IO

17.1. Não havená exigência de prestação de garantia de execução para a presente
contratação, conforme regras da legislação pertinente.

18. DO TERiTO DE CONTRATO OU |NSTRUiIENTO EQUMLINrE

18.1.Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, sená firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

18.2.0 adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou acei-tar Ínstrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob
pena de decair do dineito à contratação, sem prejuízo das sançôes previstas neste
Edital.

18.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administração poderá encamÍnhá-1o para assinatura ou acêite
da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletnônico, para quê seja assinado ou aceito no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

18.2.2. O prazo pnevisto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
AdministraÇão.

18.3.O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

18.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à nelação de

negócios ali estabelecida as disposlções da Lei ne 8.666, de 1993;

18.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às pnevisões contidas no
edital e seus anexos;

18.4.a contratada neconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos

artigos 77 e 78 da Lei ne 8.666/93 e reconhece os dineitos da Adm

previstos nos artigos 79 e 8à da mesma Lei.

lserão adotados os
cedimentos imediatamente posteriones ao encerramento da etapa de lances
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18.5.0 prazo de vigência da contratação é de até o fim do exercÍcio financeiro de 202@

prorrogáveI conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referênci-a.

18.6. Previamente à contnatação a Administração realizará consulta ao SICAF pãra
identifican possÍve1 suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como

ocorrêncÍas impeditivas indinetas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa ns 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.6e, flf, da Lei ne

10.522, de 19 de julho de 2OO2, consvlta prévia ao CADIN.

18.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá
proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

18.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contnatado
deverá regularizar a sua situação penante o cadastno no prazo de até o5
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos-

í8.7.Na assinatuna do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que devenão sen

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de

pneços.

18.8.Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condiçôes de habilitação
consignadas no edital ou se necusar a assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, a Administração, sem prejuÍzo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabÍveis a esse licitante, podená convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para

habÍlitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a

negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

19. DO NEAJUSIAMENTO ET SENflDO GERAL

19.1.As regras acerca do reajustemênto em sentido geral do valor contnatual são as

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a êste Edital.

2o,. IrO REGEB|ilETSIO ItO OBTETO E nA r§GAuZAslO

20.1.0s critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização êstão
previstos no Termo de Referência.

D/ls oBBrcA@ES DAOOinRAInttllIE E DA COiIIRATAI}A

21.1.As obnigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de

Referência.

T'O PAGÀIIENIO

22.1.As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a

este Edital.

23. DIUI SÂIU@ES/Utttil§rnAnvtr§.

23.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei ne IO.52O, de 2OO2, e Decreto
aa.g24, de 2OA9 e quando couber Lei 8.666, de 1993 o licitante/adjudicatário que:

23.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceÍtar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

23.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabÍveI;

21.

22.
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23.1.3.

23.1.4.

23.1.5.

23.1,6.

23 1.7.

23.1.8.

apresentar documentação falsa;

deixar de entregan os documentos exigidos no certame;

ensejar o retardamento da execução do objeto;

não mantiver a proposta;

cometer fnaude fiscal;

compontan-se de modo inidôneo;

23.2.A,s sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços euê, convocados, não h<lnnanem o compromisso
assumido injustificadamente.

23.3.Considera-se comportamento inÍdôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às

condições de participação, quanto ao enquadnamento como ME/EPP ou o conluio entre
os lj.citantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.

23.4.O licitante/adjudicatárío que cometer qualquer das Ínfrações discriminadas nos

subitens anteriones fÍcaná sujeito, sem prejuízo da nesponsabilidade civil e

criminal, às seguintes sançôes:

23.4.1. Advertêncla por faltas Ieves, assim entendidas como aquelas que não

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
23.4.2. Mu1ta de to% (DÉ.2 por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela €onduta do licÍtante;
23.4.3. Suspensão de licitan e impedimento de contnatar com o órgão, entidade

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

23.4.4. rmpedimento de licÍtar e de contratar com a União e descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

23.5.Dec1aração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Púb1ica,
enquanto perdurarem os motivos determÍnantes da punição ou até que seja pnomovida

a reabÍlitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contnatada ressarcin a Contratante pelos prejuízos
causados;

23.6.4 penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sançôes.
23.7.5e, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática

de infração administrati.va tipificada pela Lei ns 12.846, de 1s de agosto de 2O73,

como ato lesivo à administração púb1ica nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

23.8.A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estnangeira nos termos da Lei
pe a2.846, de 1e de agosto de 2A13, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

23.9.0 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos pnocessos
administrativos específicos pana apuração da ocorrêncÍa de danos e prejuízos à

AdmÍnistnação Pública Fedenal nesultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.

23.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, a União ou EntÍdade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 4L9 do Código Civil.

23.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
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admlnistrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa



licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei ne 8.666r de
1993, e subsidiariamente na Lei ne 9.784, de 1999.

23.12. A autonÍdade competente, na aplicação das sanções, levará em consideraÇão a

gravidade da conduta do infraton, o caráten educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princÍpio da proporcÍonalidade.

23.13. As penalidades senão obrigatoniamente registradas no SICAF.
23.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no

Termo de Referência.

24. IrA ilpUGNAçÃO AO EIltTlrL E DO pEDtDO DE E§GrÁREcItENfO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertuna da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

24.2. A, rá ser realizada forma eletrônica, pelo e-mai1
ou por petição dirigida ou protocolada no

endereço Rua Dirson Andnade, 193 - Centro - Sertãozinho - PB - 73. contatos: E-
mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: b,lâ,h,.sertaozinho.pb.gov.br ou
www. tce . pb . gov . br

24.3. Caberá ao Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidin sobne a impugnação no pnazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realÍzação
do certame.

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
sen enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletnônico via internet, no

endereço indicado no Edital.

24.6.01A pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclanecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsÍdios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pnevistos
no certame.

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo(a) pregoeiro(a), nos autos do processo de
licitação.

24.8.As respostas aos pedidos de esclanecimentos senão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

25,. DA§ DTSPOST@ES ermrc

25.1.Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2.Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

nealização do centame na data mancada, a sessão sená automaticamente transferida
para o primeiro dia útiI subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeino.

25.3.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de BrasÍIia - DF.

25.4.No julgamento das pnopostas e da habilitação, o Pregoêino poderá senar enros ou
faLhas que não altenem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registnado em ata e acessÍvel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à ção.

t'f Íll\lAH{n íE
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25.6.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da

contratação,

25-7.Os licitantes assumem todos os custos de prepanação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsáveI por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do pnocesso licitatório.

25.8.Na contagem dos prazos estabelecidos neste EdÍtal e seus Anexos, excluir-se-á o

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em

dias de expediente na Administração.

25.9.0 desatendÍmento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possíve} o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
wt^JtÍ'J.BNC.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereÇo e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

25.12. Integnam este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.12.1. ANExo r - Termo de Referência;

25.12.2. ANExo rr - Exigências para Habititação;

25.12.3. ANEXo rrr - Modelo de proposta;

25.12.4. ANExo IV - Termo de Adesão - BNC

25.12-5. ANExo V - custo pela utilização do sistema;

25.12.6. ANExo Vr * Declaração Inidoneidade

25.12.7. ANExo wI - Declaração HabilÍtação

25.12.8. ANEXO vrII - Declaração menor de idade;

25.12.9. ANExo Ix - Declaração ME/EPP

25.12.10. ANEXo x - Declaração Responsabilidade

25.12.11. ANExo xr - Declaração VÍnculo

25.12.12. ANEXo xrr - Minuta de contrato

SERTÃOZINHO -PA, 27 /O2/2A2O

CATIILA DA SILVA NASCIMENTO

lralr.

E-G ífaoMrssÂÍ,
lDE

Assinatura da autoridade coFpetente



Pregoeiro(a) Oficial

ANEXO 01

PREGÃO, Nn FORtyrA ELETRôNICA Ne /_

1. HABILITAçÃO

1.1 EXIGÊilCIAS PARA HABILITAçÃO

A empresa vencedora do Pnegão deverá apresentar, imediatamente após o encerrãmento da
disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos
deverão ser encaminhados pelo fax: (Oxx42) 3222 - 6365 ou 322O-a5Og, com posterior
encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
compêtente, pon cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência
por parte do Pregoeiro ou através de exemplares pubJ.icados em órgão da Imprensa Oficial e
com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Sertãozinho
- CNPI ns 0L.6L2.77tlOOOt-OO - Rua Dirson Andnade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB - 73.
contatos: E-mail: prefeituradesentaozinhopb@gmail.com. EditaI: h,hrw.sertaozinho.pb.gov.br ou
www.tce.pb.gov.br, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de O5(cinco)
dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão.

L.2 DOCUIYIENTOS DE HABILITAçÃO

7.2.L Habilitação Jurídica

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comenciais e, no €aso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus admini,stradoresl

b) fnscnição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de pnova
de diretoria em exercÍcio.

1.2.2. Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrição no Cadastro de
proponente, pertinente ao seu ramo
contnatual;

Estadual, relativo à sede do
e compatÍvel com o objeto

Contribuintes
de atividade

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos
administnados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade fÍscal para com a Fazenda Estadual do domicÍIio ou sede da
licitante, expedida pelo órgão competente;

d) Prova de regulanidade fiscal para com a Fazenda Ítlunicipal do domicÍ]io ou sede da
Iicitante, expedida pelo órgão competentel

e) No caso de municÍpios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados,
devenão sen apresentados os comprovantes refenentes a cada um dos cadastnos;

f) certificado de Regularidade de Sltuação com o FGTS (CRS/FGTS);

ltr: I
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g) Alvará de Localização;



h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1e de maio
de 1943- (Inciso incluído pela Lei L2.44O, de 2011). r*ww.tst.gov.br

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou
municipal, conforme modelo do anexo 6;

b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as
penas cabÍveis, nos termos do Art. 32 da Lei ne 8.666/93, conforme modelo do Anexo
7i

c) A empresa atende ao disposto no Art. 70, inciso )0O(III da Constituição Federal
(Lei 9.854 de 27/1à/99), conforme modelo do Anexo 8;

d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou

membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Íitunicipal - Art. 9e

inciso fII da Lei 8.666193 e Ant. 3e, do Decneto Municipal ne 6615, con'Fonme Anexo

11.

1.2.3. Qualificação Econômíco-Financeira

a) Certidão negativa fal.ência e concordata, recuperação judicial expedida pelo
Cantónio Distribuidor da da pessoa jurídica, contendo expresso na própria
certidão o prazo de sua validade.

a.L) Para as empresas gue optarem de partÍcipar através de filial, deverá também ser
apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se êncontra instalada
a filial.

a.2) Na falta de validade expnessa na Certidão Negativa, têr-se-ão como válidos pelo
prazo de 69 (sessenta) dias de sua emissão.

1.3

L.4

1.5

Os documentos exigidos pana habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou
ainda em cópÍa simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Âpoio, mediante
conferência com os origÍnais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo
sensÍve1 (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legÍveis.
O/A Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer
tempo, no curso da licitação, quaisquen esclarecimentos sobre documentos já
entnegues, fixando-lhes prazo para atendimênto.

A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará
licÍtante, sendo vedada, sob qualquer pnetexto, a concessão
complementação da documentação exigida para a habilÍtação.

inabilitação da
de prazo para

1.6 os documentos de habilitação deverão estar em nome da ]i€itante, com o número do
CNPI e respectivo referindo-se ao loca1 da sede da empresa licitante. Não se
aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.
Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a fi1iaI, os
documentos referentes à habÍlitação deverão ser apresentados em nome de ambas,
simultaneamente -

1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido

o Prfltfltl.;,
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1.8

EditaI

há menos de 60 (sessenta) dias da data estabeLecida para o recebimento das
propostas.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo altuma restrição
na comprovação da reguJ.aridade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá eo momento em que o proponente for declarada
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração,
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.566/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

AÍtlEXO 02

PREGÃo, NA FORmA ELETRÔNrCA Ns _/_

MIDELO DE PROPOSTA CO{ERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos senviços objeto da presente lici.tação
Pregão, na Forma Eletrônica ne _l_ acatando todas as estipulações consignadas
no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAçÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ E INSCRIçÀO ESTADUAL:

REPRESENTANTE C CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO E TELEFONE: AGÊNC]A C NS DA CONTA BANCÁRIA

PREçO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Devená sen cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

CONDIçõES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente 1Ícitação.

PRAZO DE GARANTTA

A garantia deverá ser da seguinte"torma: Para todos os Lotes de no mÍnimo, a contar
do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especifÍcado no Anexo @1, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluÍdas eventuais vantagens
impostos, taxas e encargos soci.ais, obrigações trabalhistas,
fiscais e comerciais, asslm como despesas com tnansportes e des

e/ou
prev

abatimentos,
rias,

e outras

tu*
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quãisquen que Íncidam sobre a contratação.
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Pregão

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mÍnimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do

LOCAL E DATA

NOTIE E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EFIPRESA

OBS: A INTERPOSIçÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

ANEXO 03

8NC,()i \.\ \ \( ít\rt ,! ( i i\j if, i\

CADASTRO

SOLICITAçÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA NACIONAL DE COíI1PRAS "BNC"
EDE DE OPERAçÔES

:fO iamente, deverá do representante 1egal da empresa
I. Por meio da presente soli.citação, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao

Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa Nacional de Compras
"BNC", do qual decfara ter pleno conhecimento, em confonmidade com as disposições que
seguem,

2. 5ão responsabilidades do Licitante:
i. Toman conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a negulanidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitaçôes em quê for vencedorl
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o dÍsposto nos Estatutos Sociais e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras "BNC", dos quais
declana ten pleno conhecimento; iv. Designar pessoa nesponsáve1 para openar o Sistema
Eletrônico de Licitaçôes, e se responsabilizar por todos os dados do cadastno rea
sistema; e

r-t

Pl.r,içli'l' . c

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome: (Razão Soci.al)

il ME/ EPPCNP]:

EndereÇo

Complemento Bairro:

Cidade: UF

CEP I Inscrição estadual:
Telefone comercial:
Representante lega1 E -mail* :

RG: Emissor:
CPF:

CeIular: Data de nasc:
ResponsáveI Financeiro: Telefone:
e-mail financeiro:

receber informativo de editais. Para tanto será necessário efetuar o cadastro. afim
de receber os editais

DE trt:t'tfi It



3. o Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras.
4. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos
no Anexo III do regulamento.
5. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser
rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa,
sem prejuÍzo das responsabilidades assumidas dunante o prazo de vigência ou deconnentes
de negócios em andamento.

Local e data: de 20-

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por
vendadeiro)

8NC
tio:_s.1 \.\it.r)\.\L -). Í i;\:t,x.\i

TAXA DE ADESÃO

FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAçÃO DO SISTEMA

PARA FORNECEDORES:

A BNC - Bolsa Naciona] de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5e da Lei
tO.52o/2o02. que diz "para se ressarcir dos custos de utilização de recursos da tecnologia
da informação" e para o fornecimento do sistema operacional "robusto", a ferramenta
disponi.biliza hospedagem de dados e serviços, utilÍzando-se da mais moderna tecnologia de
computação em nuvem, bem como o armazenamento de arquÍvos e dados. Promovendo atualj.zações
constantes por meio de desenvolvimento de novos recursos. Fonnecendo uma ferramenta ágil e
completa de pesquisa de editais e dados, suporte web personalizado ao usuário fornecedor,
com orientações nas dúvidas sobre o sistema e sobre o edital.
Por estes serviços prestados serão cobnadas "taxas" a critério e escolha de cada
participante
O treinamento da ferramenta podená ser solicitado previamente com dia e hora marcada.
Pelos produtos e resumo dos serviços relacionados a BNC aprêsenta a seguintes planos de
pagamento:

A BNC poderá alterar ou ustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim como
apnesêntar uma nova tabela de cobnança

Plano de Adesão A, esse plano é excluslvamente para uma única particÍpação.
Plano de Adesão B, o respectivo contnato é mensal a contar da data da sua contnatação.
Plano de Adesão C, o respectivo contrato é trimestnal a contar da data da sua contnatação-
Plano de Adesão D, o rêspectivo contrato é semestral a contar da data da sua c

PLANO DE ADESÃO A: R$ 98,16 única participação por edital.

PLANO DE ADESÃO B R$ 135,00 (mensal)

PLANO DE ADESÃO R$ 199,OO (trimestral)

PLANO DE ADESÃO D: R$ 279r@ (semestral)

OE llct{n o
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O não nasamento esta suieito a multe de 2% e iuros moratórios 1% ao mês. assim como

Chave E1etrônica.

Para o plano de adesão C e D ao termino do contrato o fornecedor poderá optar pela
renovação e/ou outro p1ano.
A cobrança do plano de adesão, será emitÍda no momento do cadastro através de "boleto
bancánio".
A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do envio do
compnovante para o e-mail financeino@bnc.ore.br. A liberação irá ocorrer em até 24 horas.
Pana que a ]Íberação ocorra também será necessário a documentação estar anexada ao sÍstema,
com reconhecimento de firma e procurações (se fon o caso). E o envio dos oniginais no
prazo de 10 dias a contar da data da assinatura.
Nenhum documento vencido ou com autenticação com data superior a 6 (seis) meses será
aceita.

Local e data 20

Representante Lega}: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por
verdadeiro)

ANEXO A4

PREGÃO ELETRôNICO N9 I

DECLARAçÃO

de

(Nome da Empresa)

CNP]/MF N9 sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na quaridade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico ne instaurada pela
Prefeituna Municipal de 

-, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Púb1ico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

GIãI-
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NE UCIÍAGÃO(Local e Data)

inscrição em

de compra e ao automático cancelamento de sua Senha ou de



(Nome e Número da Carteina de ldentidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empnesa proponente e
carimbada com o número do CNPI.

ANEXO 05

PREGÀO ELETRONICO NC T

DECLARAçÃO

(Nome da Empresa)

CNP]/MF N9 sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente
impeditivos para sua habilitação no presente processo e
obrigatoriedade de declarar ocornências posteriores.

data
quê

inexistem fatos
está ciente da

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

085. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empnesa pnoponente e
carimbada com o númeno do CNPI.

ANEXO O6

E-(G
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PEfiMfiHEXIE

PREGÀO ELETRôNICO NE I



DECLARAçÃO

(Nome da Empresa)

cNPl/MF N8 sediada

(Endeneço Completo)

Decl"aro que não possuÍmos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menones de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiÇão de aprendiz, a pantir de 1,4

(quatorze) anos, em observância à Lei Federal ns 9854, de 27.aA.99, que acrescentou
o inciso V ao ant. 27 da Lei Fedenal ns 8666193.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

oB5.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbnado da empresa proponente
carimbada com o númeno do CNPI.

2) Se a empresa licitante possuin menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.

ANEXO 07

PREGÂO ELETRÔT'IICO NE 

-/-

DECLARAçÃO

(Nome da empresa), cNPl / MF ner sediada (endereço completo) Declaro (amos) para
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na
modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME,/EPP, pana efeito do

I,E UE,ÍA
I-

ÍE

disposto na LC ]-23/2AA6

Modelo de Declanação de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou
Emprêsa de Pequeno Porte. (Na hipótese do lj.citante ser ME ou EPP)



Local e data

Nome e ne da cédula de identidade do declarante

ANEXO 08

PREGÃO ELETRONICO N9 /-

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Pregão. ......da Prefeitura MunÍcipal de _, que a

. tomou
conhecimento do Edital e de todas as condiçôes de participação na Licitação e se
compromete a cumprin todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade,
sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatuna e carimbo da empresa:

{Ê,
&-.,- Rl*k---
r:or!?rs§Àt, P[.fi rfi ilNi :. : ;
Iif áí.üíIriírr'::N



ANEXO 09

PREGÃO ELETRÔilICO I'I9 I

DECLARAçÃO

(Razão Social)

cNPl/MF Ne

Sedi ada

(Endeneço Completo)

Declara, sob as penas da 1ei, que na qualidade de proponente de procedimento

licitatório sob a modalidade e_, instaunada pelo Município de

-, 

não integra nosso conpo social, nem nosso quadno funcional empregado

público ou membro comissi.onado de óngão direto ou indineto da Administração
Municipal.

Data

Loc :1

Nome do declarante

CPF

085. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 10

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SERTÃOZINHO

COMIS5ÃO PERMANE]IITE DE LICITAçÃO

Pon ser verdade, firmamos o presente.



MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Ne: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNTCTPAL DE SERTÃOZTNHO E ... , PARA FORNECTMENTO

CONFORME DTSCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo pnesente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Sentãozinho - CNPI ne 0L.612.771./0001-00, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho -
PB - 73. contatos: E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail. com. Edita}:
www.sertaozinho.pb,gov.br ou wwrd.tce.pb.gov.br , neste ato representada pelo(a) Prefeito(a)
lose de Sousa Machado - CPF ne 364.756.184-15, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do
outro lado . . ., CNPI ne neste
ato repnesentado por residente e domiciliado na

., Carteira de Identidade ns . . . ., doravante
simplesmente C0NTRATAD0, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o
qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAITIENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorne da licitação modalidade PREGÃO ELETRoNICo Ne O^@t/zo2q, processada
nos termos da Lel Federal ne 1:0.52O, de 17 de lulho de 2002, Decreto aO.O24, 2O de setembro
de 2Oa9 e subsidiariamente a Lei Federal ns 8.666, de 2L de lunho de 1993; Lei Complementar
ne t23t de 14 de Dezembro de 2OO6; Decreto Municipat ne 22t de 01 de lulho de 2gt9; e
legislação pentinente, consÍderadas as altenações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OB]ETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição da Patrulha Mêcanizada para o MunicÍpio de
sertãozlnho-PB, CONVENIO ne 889893/20!9.

o(A) FORNECIMENTO deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, PREGÃO ELETRÔNICO Ne WOU2A2O e Ínstruções do contratante,
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contnato, independente d
transcrição.

cLÁusuLA TERCEIRA - DO VALOR E PREçOS:

0 valor total deste contneto, e base do pneço pFopôsto, é de R$ ... (

CPF ne

)

[-íE
,ssaoc0M

InE



Representado por: .... x R$

cLÁusuLA QUARTA - DO REATUSTAflENTO;

0s preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilÍbrio econômÍco-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d,
da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requenimento expnêsso do Contratado.

cLÁusuLA QUTNTA - DA DOTAçÂO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos :

RECURSO DE CONVENIO MAPA - PLATAFORI.IA + BRASIL nE 889893/28T9:.

02. 98. 722. 7OO3 . 2. 2OO7 . 4. 4.99 . 52. OO DO QDD 2019 ;

QOD 2O2O:

92. 08 . 2A . 60A . 20gA . t. Ot9 . 4. 4. 90 . s2 . AO. Og . AO . OO . tAAl ;

o2. 08 . 20 . 608 . 2008 . 7 . Otg . 4 . 4 . 90 . 52 . OA . Og . OO . OO . 75 10 .

CLÁUSULA SEXTA - Tx) PAGA}IENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da
seguinte maneira: INTEGRAL, para ocorrer no prazo de tninta dias, contados do período de
adimplemento de cada pancela.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas caracterÍsticas, e
que admite prorrogação nos casos pnevÍstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partin da emissão do(a) ordem:

Entrega: 59 dias

Conclusão: 6O dÍas

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até
financeiro de 2O2O, considerado da data de sua assinatura.

o final do exercí



CLÁUSULA OITAVA - DAs oBRIGAçÔES Do CoNTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a/o/ao FORNECIMENTO efetivamente realizado, de acondo com
as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o(a) fiel FORNECIMENTo
contratadol

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregulanidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contnatado de
suas responsabilidades contratuais e legais.

d - Designan representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos
da nonma vigente, especialmente pana acompanhar e fiscalizar a sua execução,
respectivamente, permitida a contratação de terceÍros para assistência e subsídio de
informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁU5ULA NONA - DAs OBRIGAçÔES oO CoNTRATADO:

a - Executar devidamente o(a) F0RNECIMENTO descrito na Cláusula correspondente do pnesente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Iegislação fiscal,
civi1, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a

qualquen título, perante seus fornecedores ou terceiros em nazão da execução do objeto
contnatado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o repnesente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do
esclarecimentos solicitados ;

Contratante devendo prestar os informes e

e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contnatante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalÍzação ou o acompanhamento pelo óngão interessadol

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste
instrumento, sêm o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contnato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo
licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

cúusulA DÉcrMA - DA ALTERAçÃo e nescrsÃo oo cotrRnro:

Este contnato poderá ser alterado, unilatenalmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Ant. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar
supressões que se fízenem necessários,
atualizado do contrato.

nas mesmas condiçôes contnatuais, os
até 25% (vinte e cinco por cento) do

ouacrêsc
icial



CLÁUSULA DÉCImA PRImEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e pneceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas
nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93; a - advertência; b - multa de mora de Q,5% (zero
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de aO% (dez por
cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e no
Decrêto tO.O24, de 2Oa9 e na Lei tO.52O/O2 quando couber.

CLÁUSULA DÉCI!4A SEGUNDA - DO FoRo:

Pana dinimÍr as questões deconnentes deste contrato, âs pantês elegem o Foro da
Comarca de Pinpirituba.

E, por estarem de pleno acondo, foi lavrado o presente contrato em O2(duas) vias, o
qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

SERTÃOZTNHO - PB, . -. de de

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

lose de Sousa Machado - CPF ne
364.156.184-7s

PELO CONTRATADO

O
TERI.IO DE REFERÊNCIA

:L
.,



ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Í{unicipal de Sertãozinho - ClrIPl ne OL.6L2.77UOàOL-OO

TERMO DE REFERÊNCIA

1.O.DO OBIETO

1.L.Constitui objeto do pnesente Termo de Refenência a pnetensa: Aquisição da Patnulha
Mecanizada pana o Município de sertãozinho-PB, CONVENIO na 889893/2O19.

2.0. ]USTIFICATIVA

2.1.Para a contratação:

2.t.L.A contratação acima descrita, que será processada nos tenmos deste instnumento,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda
específica - Aquisições parceladas de pneus e correlatos diversos, destinados aos veículos
e Máquinas Pesadas deste Município -, considerada opontuna e imprescindível, bem como
relevante medida de Ínteresse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de
ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos
recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas
nas ferramentas de planejamento aprovadas Io(s) quantitativo(s) levantado(s) na reÍerida
estimativa, foi (ram) fundamentado(s) no(s) quantitativo(s) consumido(s) no(s) ano(s)
anterior(es), com acrescimento justificado [pon motivo do aumento previsíveJ. pentinente a

cada objeto] para subsidiar o setor demandante almejando beneficiar os munícipes que
necessitam de assistencialismo. Em anexo o/a(s) pesquisa(s) de mercado ou Preço de
Referência pertinente(s) que evidencia(m) a veracidade.l.

2.2.Para a estimativa de quantitativos:

2.2.L.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo e
utilização prováveis foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda
a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e
seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência
histónica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

3.O.DA COÍ{PRA

3.1.As canacterÍsticas e especificações do objeto da referida contratação são:

2



1 1

00cv, 04 cilindros, tração 4x4, transmissâo sincronizada de l2 marchas a fenle e 04
lewnte hidráulico de 03 pontos, tomada de potência independente, ÍOdado dianteiro

14.$24 e trasêiro í8.4-34, íeios em banho de óleo, bana de traçáo ê teto com sistema

a partir depneus com as

de

und 1 í83.350,00

7 1
com as seguint6 sp6ificações mínimâs:

díscos 26" X 6 MM, com pneus para tra
de discos com conÚole rercto

und 1 30.000,00

3 L
trator brmado de coÍÍeia pam tÍansmissáo da caixa para as facã, RPM das facas

altum de cortê de 50 a 200mm, número de facas 2, largura de corte de í.300 a

eom as seguint$ ao

tralores com.500mm, mínima de 70 HP

und 1 17.000,00

4.S.DO TRATA}IENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Sa1ienta-se que na refenida contratação, não será concedido o tratamento
diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos das disposições contÍdas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementan ns 123/2906,
por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos incisos
If e III, do Art, 49, do mesmo diploma legal.

4.2.A particÍpação no certame, pontanto, deverá ser eberta a quaisquên interessados,
inclusive as Microempnesas, Empnesas de Pequeno Porte e Equipanadosr nos termos da
legislação vigente.

s.O.DAS OBRIGAçõES DO COiITRATANTE

5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de

acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou equivalente.

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do
objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregulari.dade encontrada quanto à

qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o
que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

6.O.DAS OBRIGAçõES DO CONTRATADO

6.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação
fiscal, civil, tributárÍa e trabalhista, bem como por todas as despesas e

compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em

?azão da execução do objeto contratado.

6.2.Substituir, arcando com as despesas
apresentarem alterações, deteniorações,
discrepantes às exigências do instrumento
após o recebimento e/ou pagamento.

decorrentes, os materiais ou serviços que

imperfeições ou quaisquer irregulanidades
de ajuste pactuado, ainda que constatados

6.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo
mediante prévia e expressa autorização do Contratante'

6.4.Manter, durante
compatibilidade côm

a vigência do contrato ou
ãs obnigações assumidas, todas

instrumentos
as condiçôes

equivalenter €0
de habilitação e

t(
E*

rlorltrssÂo
nEl

qualificação exigidas no respectivo pnocessg licitatÓrio, se for o ca

ao contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
sentando

LOTE ITEM DEscRcÃo LfüDADE OUANTIOADE
Vâlor RereÍência

Unitá rio
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Criado pela Munici.pal ne 111 de 19 de abril de 2Oâ5.

flmülÂtÀ0

28/OU2e20

ESTAM DA PARAÍBA
Ppefeitura ltluniclpal de Sertãozinho - CIPI ne Ot.6l2.77tl@O1-ga

AYIÍ' DE LICXTAçAO
PREGÃO ETETRÔIICO N9 @TIaa2O

Torna público que fará realizar através da PreBoeira oficial e Equipe de Apoio, sediada a Rua Dirson
Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB - 73. contatos: E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com.
EditâI: www.sertaozinho.pb.gov.br ou ww.tce.pb.gov.br, às 9H3Om do dia 20 de março de 2829,
licitação modalidade PRE6ÃO ETETRÔI{ICo }le Wtlzoza, do tipo menor preço, para: AquisiÇão da Patrulha
l4ecanizada pana o lilunicípio de sertãozinho-PB, C0NVENIO no 889893/2079. Recursos: RECURSO DE
COl,l\rENIO MAPA - PLATAFORT4A + BRASIL np 889893/2019: O2.A8.L22.!àO3.2.2OO7.4.4.9A.52.05 N
QDD2919;QDD2O28:A2.ô8.2O.69a.zsoa.1.Otg.4,4.9O.52,OO.Oo.OO.@.LOO!;O2.O8.2A.6A8.2OO8.a.aag.4
.4.9O.52.O O.âO.OO.@.L5!O. . Fundamento legal: do Dêcreto ns 1O.O24t de 20 de setembro de 28!9,
do Decreto ne 7.746: de 05 de Junho de 2Ol2 e da Instrução Normativa SLTI/MP ne 01, de 19 de janeiro
de 2Ot0, da Instrução Nonmativa SEGES/I4P ne Q3, de 26 de abril, de 2Ot8, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezenbro de 2006, da Lei ne 11.488, de 15 de junho de 2W7, do Decreto no 8.538, de a6
de outubro de 2015, Lei Complemental" L47, de 7 de agosto de ?O14. Informações: no horário das 08:aO
as azràO horas dos dias úteis, no endereço supnacitado.

SERTÃOZrilHO - PB, 27lO2l2O2O.
CÂr.tILA DA SILVA iIASCIIiIENTo - Pregoeira Oficial
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DúRIO OFICIAL DA UNIÁO - seção 3

Avrso ot HoMorocÀçÃo

O PREFETTO DO MUNICIPÍO DE sÃo.,OsÉ DE E§PINHARA§, m uso de §85
aMbuições legais, rêsolw:

HOMOLOGÂR o Íêsultãdo da licitâçâo, modelidâde PÍegão Preseficial n!
0OOO9I2â2O. qe ob.ietiva; Aquisiçáo de Makíal OdontolóAi@ ?aía o municÍplo de 5ãojos ds Espinhm§/P8, para o ss{kio dê 2Om; com bae nc elemetrtos costant6 doprrcs €ffispotrd€nte, os quâis âpfftam como proponef,te{s} veruedor{e}:

. C8M COMEBCIAL LTDÂ. ME,
CNPJ: G4.679.X19100O1-93.
valor: R$ 2.310,00.
- DENTÂL COSfA PfiODUTO6 ODONIOTÓGI@s TIDA.
CtlPt: 11054.?42êmt{4.
velor: R§ 8.6s1,23.
. FÁRÀIÂGUEDI§ COMERCIO DÉ PRODUÍOS FÁRMACÊUTrcO' MÉüEOS E HO.
CNPJ: 08.160.290/0001-/12.
valo{:_ RS 2.738,70.
- JOSE NERGINO SOBREIf,A.
Cfl PJ: 63.478.89510m1-94.
Vabr: R$ 2.333.0O.
" ODOIVIOMED COMERCIO DE PRODUTO§ MÊDI@ HOSP'IÂIÁRES IIDA.
CNPJ: t)9.478.O2310(x)l-8$.
Valor: R§ 6.90O,87.
TotBl: R§ 22.93X,8O,

Sâo José dê EspinhâE - pB, 14 dê tflereiro dê 2020.
ANTONIO GOME§ DA COSTA NETTO

Àuso Dc HoMoroGA§Ão
pfir6ãO pnE§EnOÂL Í{i B/2OZtl

O PRÊFEI'IO DO MUillClPIO Df 5ÃO 
'OSE 

DE E§PI'.IHÂRÁS, M UP dE ffi
atribuiçõ€s legah Êsolyei

HOMOTOGAR o rsttâdo da licitaçã4 modelidâde Prêgào Presencial ns
00008/2029, qs objÊtiya: Aqufsiçiio dê MateÍiâl MêÍüco florritalaÍ ,ara ã Uniddet
Báskãs de saúde ê êrtre @tr6 óígãc do município dê stu Josê de Esplshaas/PB; M
base 06 elerentos mstartês do pr@6$ @rr6pord$te, 6 qüal5 ?pootm ffi
propoíefi te{s} vmcedo(es}:. FÁRMACUEOES COMÊRCIO DÊ PNOOUTO§ FANMAC€UI}COs, MÉDKOS E
HOSPITATÂRE5.

Cl'lPI: O8.16O.2Sl00o1-d2,
vabí:. R5 19.747,50.
- JOSE NERGINO SOBREIRA.
CiIPJ: 63.478.895,/0001-94.
Vâhr: RS a8.440.(b.
. (.C.N **DUSTRN E COMERSO DE EqUIPÂMENTOS EIRELI EPP.
CNPr: 09J51.62?0«)1-9O,
valqr R§ 4.250,00.
- TG PftODUTOSHOSPIIALÀRES L'IDÁ.
CNPJ: 17.227,485/0001-53.
Valoí: RS 17.180,50.
. NNMTD. DISTRIST,üCÂO, §/íPOITACAO E E(POfiÍÀCÁO DÊ MED'CAMEI{TO.
cNPl: 15.218.561/tO0L39-
Vahr RS 65,904do.
. ODONTOMED COMERCIO OE PRODUTOS MEDICO HO§PIÍALÂRES ITDA.
CNPJ: 09.478.02310ffi t-80,
Valor: BS 31.U0,80.
. SUFRÂMED @MEfiCIO DE M'IIERIAL MÉDICO TTOP§ ÚDA,
Cl.lPJ: 03.246.587/tOO1{1.
Valor: R$ 72.673 95-
Total: R§ 239.317,15.

§ão Jcé de EspinhaÍâs - PB, 13 de fcveÍeiro de 2020.
ÂNTOÍTK} 6OME5 DÂ CO§TA NET'O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAíZ

^vtí, 
o€ ucÍÍAçIo

TOirÂoA of PâÊço§ xe l/ãt{lo

Íoro Billko qe faá reaÍla âtHés dâ Comissâo Psmarenê dê lkitação,
sediadâ no Largo dã Matriz, 60 - Centro - sêrra da Raiz - PA, às O9:OO ho6s do dia 18 dê
Março de 2020, lic.ttaÉo modalídade Tomôda de Preços, do tipo menor prcço, para;
Contrôtaçâo de empresa do Bmo da ConstruÉo CMl, pare ex@tôÍ os *ryiços de
ConstÍuÉo de Pavimentação em diEEs ruas deste muÊicípio- RecuÍps: prryistos ro
qsâm$to vigenl€. Fundamento l€Eal: lei Federal ne 8,66193; Lei Complemeotar tre
723lÉ; e l€8i§,âÉo pertinente, mideradas ãs alteraçóes pGtsiores das Íeftridas
normil. lnfomâçõês: rc hoÉrlo das O7:0O :s 13100 horc dq dic úteis. no endereço
§uprtritado, lelefme; {@3) 3684-1079. E-mãil: cpbeíBdaíaiz@hrtmsll.com. Edital:
w.frÉdarai!.pb"gov,br ou w.terb.BG.br-

§erâ dâ Êaiz - PÊ, 27 de fffreire de 2020.
JAilIEL Ât'lEK] DOS §Àffros

PÍ€§Hante da Comisão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

PREGÃO El TROilIG' 
'{t 

l/29:TO

Objetirc: Aqulsição da Patrulha Mftiliada pila o MmàíFrio de srtão.inh$ÊB,
CôttvElllo ne 889$E#o19 - ClfiCUtAÇÃo: no{s) DoE en 28102i2010 na págirâ 37,
,OBNA! A"UNáo em 28lo42g2o na paglnã 28 e DOU eil 28t§2,2§ZO tr. seÉo 3, página
a0 [.1. Toras{e sem êfeito. Fundamento l€gal: Deseto 1o.O24 de 2019, Lei 10520, d€
2ü)2 e subsidiada pel,o ârt 21 da tt 8.656ê93. lÍtfqmaçôesi rc hwirio das O8t@ as
12:00 hoê dos dis úit€is, @ enêrêço: RUÂ Dlfl§ON ÂNDrADf, 1O3, CENTÊO.
SEBTAOZINHO-PB, Teleforc: t83l 3685,.1070. E-mail:

(a) sr rêtiãds atÍaÉs
I tlaperuçu - Paraná. pelo

DO 8. ÂLMEIDA

*'Hf 
ffi.'&i?',fr iffi,#'fo'-

Prcgei6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

EXINATO DE @T''InATO

OBJEIOI CONTMÍAÇÃO Df EMPSÉSA íOU PESS FísICA PÂRÂ ÂEÊSTEOMENÍO DE
Áeul clnnos npls, visrdo à exrução ãe açõ* dá oefes Gvil. firíEeds peto co*vÊNlo
N! 4r2O20, EttIf,§ SECAE ARA O€ E rAm OA tNFRAESrRUrlrSÀ Ê DE RECUESOS
HIDRICOS E DO MEIO ÂTú8ltNIÊ. SEIEHMÀ ATBAVÉS 

'Â 
GEBE'*C1A EGCUT}VA DÂ DEFESA

CIVIL Ê A mEFEITURA MUNIOPAL DE SOIE ADg - pE. FUNMMETTO LÉGÁL: Disp€nsa de
t-icitação ne DP(xFoU2om. DOTAçÃO: Recursos do ClÍçâmênto 6eral do Esado de PaÍaíba;
Oasificação oÍçamefltáÍia; 09.105.@,2ir4,50O3.1476,O287-334O.41 Forte d€ 8mm5: 158
RseM OíçarentáÍta: 124. vlGÊi{OA: até l7fiUZA?.C. PAETE§ COÍ{ÍIIÂTÀI{TÊS: Píefeftura
Municipal de $tâdadê ê CI te 5V2o!0 - 2a.O2:2O - MATIOEL CÂEÍANo XÀVIER - Rs
36-000;0q ct §e í2Ê020 - 28-02.20 - LUtz DAMrÃo nA swA - Rs 36.000,00.

DESPÂC}IO D€ 28 í» FEVÊRCNO DC 2II!O

RÀIFKÂçÃO E AglUDlC^çÂO. DISPENSA t{' DP@0OV2O2O. N6 te.mos dos
elemtrtos @nstaÍús da resFctiyâ Êx961ção de Mollffi qE instrui o p{@s e
obserado o pâÍeg da Asesda Jwídkô, rerffite a Dispeíse de Lidtação ns
H8íJo.ilZc,zo, quê gbjetiva: COMÍnÂIAçÀo DE EMPIIESA Vgu P€ssoÂ FlslcÂ PARA

ABEÍECIMENiO-DT ÁGÚA CARROS PIPAS, VISÁNDo A EXÊCUÇÃO DE AÇÕEs DA DEFESA

OVIL, FIRMADO PELO CO§VÊN§ 
','9 

O41/2O2O, ENIRE SECâE'TARIA DE E§TÂDO DÁ
IilFúÉ§TRUN'RÂ E DÉ R§Ci,R§OS HIDAI@§ E OO 

'EO 
AÀ,IEIENTE . SIIRHMA, AÍRAVÉs

0A GERE,{C,A EX5C1r'rrVA DA 0ÊtÊ§À CIVII E Â PIEFEÍIUiA MUHICTPAT DE §OIEoÁD! - PB;
RATlFlco o srespondste prcdimlto ê ADJUOICO o H objsto a; LUlz DAMIÂO DA
SILVA - RS 36.OOO,m; MANOEI CÂETANO XÂVIER - RS 36.000,00.

**tiffdu#§ufffiil?oi"'o'o
Fíêfeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DAGUA

Avrso DE rrc.rÂçÂo
TOMADÀ Dl HrEçiE ttl 3lãAO

oS.tETlvO; Confatâçãa de emprus paG âecução & obB de pâvlrprnâção de diverc*
vles pútúicâs uÍbtnas do munkípio dê Mâ. D'Águâ - P& confdme especificã§lss do edital
e s€ as6. Â8ERÍURA: 19 de rurço de 20i10 às 08h30mÍn nâ slá d. CPL {tlúÉrio
toml). Ii{FORMAçÕÊ5: Os lnteÍêssôdos @erão obter o Edital e Ruã Luh fürtado de
tigueirêdo, ín, 1l Andar, Cento, MÃE D AGUA - P8, na sla Comhsão Perman€nte de
Licitação, em tdc os dias útei§, no horánlo de 8h às 12h, ou pelo site
ww.maedagua.pb.gov. br.

Mãe D'áfrÉ - P8, 28 de ffferÉiro de 2020.
o'u**,T*3?"%i'"o

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNCIPAL DE ITAPERUÇU

AVEO §E UCÍÍSÃO
aoÍ\mintf,ctA I{a ry2o2o

Dêtà PaE Pret@l3r doq8nent@r alé AU04.lXnO à5 08l30mln-
Drta P?fil Abeítm do Certam: aaÍoí.lwfq âs 09h0Grir.
ObJelor A prmte lkltação tffi por obiêto 'CentátaÉo dE Empres PâÉ:

cqtinuação da Consfução da creche PrúIaftincia Íp 0Z', sêBuindo as cordiçõe§, e
6p*ifl@ções cnstant6 m tem de referêtria {Am l} do píegte Edital.

vALoR MÁxMo: O preço máxitrú globat da pÍesente licitação s€rá de RS

1.156-723,38 ( Um milhão ê cento e cinquênta eis mil e etrcntos e ünte e três reâis e
trintâ e olto centm ).

de ttaperuçq slto a A6ída
Itaperug/PÂ.

lnforma!6es Cqnplêmêntar6: qs) tdital(s) p{dená
do endseço Âv. CÍirpin Frrquim de Siqerira, 1800 l CentÍo l

telefonê (,i1, 3603-1331 @ ffii,: tàcltaitâperuee8mail.rom.

& 2O1O, da 
'nstruÉo 

t{smdE SSESIhTP ne 03, dê 26 de abril, de ml3, da r.el

ComdêmentâÍ n' 1Zl, de 14 de deÉmbm de 2006, dá Lsi ne 11.'188, de 15 de junho dê 2m7, do
Deseto n' 8.538, dê 06 de outübÍo & 2OX5, tei Cqnplsn€nrãÍ 142 dê 7 de â86to de 2014.

lrfumÉg: rc hryáÍio d6 (}8S ô Ufr ho6 do6 diõ útek, no endêreço supíadtado.

Ne 41, segunda-feiÍa, 2 dê março dê

seítãoÍnho - pB, 2? d€ fsêÍêlÍo d€ 2020.
CIâ'ITA DÀ SILVÂ HÀSqMENTO
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Ioâo Fm- §ábado, 29 de FeveÍeho de 2012í0 3!

Valor Global: RS 15.312,50 (quiue mil tÍumtm € dore Íais e cinqumta cstâvos)
Data do Cmtmto: 2E de Fwercirc de 2020
ÁIIrn Feliphe Bstos de Sous
Prefelto

EXTRÀTO DE CONTRÁTO
PREGÃO íX!009t2020
Contratante: PREFEITT RAMUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Conhatada: TLAGO C,OMESARÁUJO,'ME - CNPJ n" 23.539.910/00001-42.
Objeto: Contratação de mprffi esp*ializada pan lrcta os swiços de exmc labomtoriais e Mu-
nicípio de Pefu BmrPB-
Valor Global: R$ 15.000,50 (quinu mil e ci8qu@ta qtavos),
Data do Cmtrato: 28 de Fercirc de 2020
Allan Eeliphê Bst0r de §om
Prefeito

EXTRÀTO DE CONTRATO
PREGÃO UXr03/2019
Contrâhtrte: Prefoitun mmicipal de Pedm Brum
CotrtrAtAd8: DIACFARMÀ CO}{ERCIO E SERVIçOS DE PRODTITOS HOSPITALARES E LÀ3O-
RATORIAIS LTDA
Objeto: aquisição de matmial de labomtório.
Valor Global: Rll 60.063,73 (sessenta mil sess€f,ta e fês Íeais e setenta três cetrtavos).
P€drà Bransa-PB, 27 de Fevereiro de 2020
A.llan F€liphe Brstos de §ous
Prcfeito

Prefeitura Municlpal
de ltatuba

PREFEITT'RA MI'MCIPAL I'E ITATT]BA

-AVr§OrlE rrcrrÀÇÃo
PREGAO PRB§ENCIAL N" OOO(»/2020

Tomapúblico que faráreâliãâi:Àvâs doPregeircOficial e Equipe deApoio, sediadamRm Professor
José Silvério,75 - Centro- Itahúa- PB, às 10:00hoÍas dodia 12 deMarçode2020,licitaçãomodalidade
PÍegão Prêsêncial, do tipo menor preço, para: Fmrcimento GENEROS AIJMENTICIOS para o Muni-
cípio, mediate solicitação e mtr€ga pffilad& m at€adimeúto s deinanda opraciomis dçste muni-
cípio. Recmos: provistos no orçametrto yigmts. Fmdmrento legal: Lei F€deral tr" 10.520102 e D€creto
Muicipal n". @412@6- Infomagôc: no hcârio das O8;0O m 14:00 horu dm dic úteis! no endtreço
supracitado- Telefone: (083) 339& 1O20. E-mit licitacao@itatúapb.gov.br. Editat w-tçe-pb.gw.br.

Itahba - P8,27 de F€vereirc dç 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoetro OÊcial

Prefeitura Murlcipal
de Várzea

PREFEITURÂ MUMCIPAL DE V}(RZ.EA
COMISSÃO Df PRDGÃO

Â1'r§oDE LICTIÀÇÃO
PR§GÃO PRE§ENCIAL N' OOO7i2O2O

PRETEITT'RA MUMCIPAL DE VIiRZEA
COMI§§ÃO DE PREGÃO

Àvr§oDE LrcrTÀçÃo
PREGÀO PRESENCIAL N' OOO9/'O2O

OBJETIVO: Aquisição Prelada de Peç6Im veiculos lErtenmtes a &ota do municipal e a seriço
do mmicfoio ile Vála- PB, mfome õptrificação do ettital e reu 8Hos.
REUNIÃO: 16 de março de 2020, rís 08: 15 bm
IMORMAÇÔES: Em todff ôs ditr úteis no honário de expedimte dm 08;00 rts 12:00 horu m sla da
CPL, ámMmml Dantas, no 279, Cmao, sede dah€feiÀraMuicipal. O edmo do edital completo,
podwí ser adquirido exclusivmêntê através do acm à página, http:/w.vmapb.gov.br, ou no
mil pmlicitâcao@m.pb.gov.hr. Telefone contato: - Fone (83) 3469-f 158-

VAR.ZEA-PB, 28 de fevereirc de 2020.
EDCIJIDE MEDETROS DE §OUTO R(rcEÀ

PREGIOEIRÂ/PMV

Prefeltura illunlcipal
de§oledade

PRE§EITI'RA MIJNICTPAL I}E SOLEDÂDE

RAIIFICAÇÃO E AI}JUDICAÇÃO
DI§PEN§A N' DPÍIüIO1/2020

N6 teEm ds el@mtG mnstaDres da respectim Exposição de Motivm que imaui o pmm e ob*rvado
o prcr daAswía Jirldic4 refmte a Dispoe de Licitado n' DP00001Ê020, çrc objetiva CON-
TRÂTÀÇÃO DE EMPBESA E/oU PEssoA FisICÂ PARA AÊÉSTECIMENTO DE ÁGÚA CARRoS
PIPAS. VISANDOAEXECTJÇÃO DEÀÇÕES DADEFFSÂCIVtr+ FIRMADO PEI' CONVfr{tO N'
041/2020, ENIRE SECREIÀRIADEESTADODÀINFRAESTRUTURÁEDE RECI]RSOS HIDRICOS
E DO MEIOÂMBIENTE - SEIRHMAATRAVÉ§ DAGERENCIA DGCUTTVADADEFESACTVILEA
PREFEITI,]RAMUNICXPALDE §OLEDÁDE-PB;RAIIFICOoc(rymdfrIeplocedimeIÚoeADJLIDICO
o seuobjeto a: LUIZDA}{IÂO DA§ILVA-R$3ó.000,00; MANOELCAETÀNOXAYIER- Rl§ 36.000,00.

Soledade - PB,28 de Fevereim do 2020
GENÀLIIO MOURÀRAMO§

PreÍeito

PR-ETEITURÂ MI'NICIPAI, DE §OLEDADE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRÉ§A E/OU PESSOA FÍ§ICA PARÁABESTECIMENTO DE
Ácua cemos ppes, vrsÁNDo A ExECUÇÀo DE AÇÕEs DA DEFESA crwl,, FIRMADo
PELO CON\IhüO N' O41I2O2O, ENTRE SECRETARTA DE ESTADO DA INFRÀESTRUTURÁ
E DE RECT]RSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - SEIRTIMÂ, ATRAVÉS DÂ GERENCIA
EXECTITIVA DA DEFESÂ CI\,'IL E À PP.EFEITTJRÂ MT]NICIPAL DE SOLEDÂDE . PB. ruTNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitaçâo n" DP0000 l/2020. DOTAÇÂô: Recursos do Orçmento ceml
do Estâdô da Paraíba: Clmsiôcação Orçmmtária: 09.105.0E.244.5003.1476.0287-33,r0.41 fonte de
Remos: l58Rffia até 17 /07 /702O. PART!,S CONTRATANTES:

- MANOEL CAETANO XAVIER - R$
DÂ SILVA - R$ 36.000,00.

PRETEITIiRAMUMCIPAL DE §ERTÀOZINIIO

ÀYI§O DE LICITÂÇÂO - SEM EI.EITO
oAvlso DE.DE LICTTAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICOtr" 0l/2020.- Objerivo:
Aquisição da Paeulha Mecmizada pm o MuicÍpio de sertâozirhePB, CONVENIO a" 889A9312019
-CIRCULAÇÃO: no(slD0Eea2$t02l2D}Omprágim3?,JORNALA-UNIAO m28l02l2020upagina
28 e DOU mZAOA2OaOM*ção 3, página4O[.]. Tom-§ sm efeito. FudmmÍo l€gal: Decrcto
10.024, de 2019, Lei l0J2O de 2002 o subsidiada pelo art 2l da LF 8.66d1993. Informaçõcs: no ho
iário das 08:00 as 12:00horas dos dias úteis, no eüdefeço: RUADIRSONANDRADE, 103, CENIRO,
SERTAOANHO.PB.
Telefone: (83) 3685- I 070.
Email : prefeitund*rtaozinhopb@gmit.mm

Sertaozinho PB, 28/02/2020.

Pregoeira

PREtr'EITURA MUNICIPAL DE §ERTÃOZINIIO

OBJETÍVO:. Aquisigão pôf,celada de CÇstas hási6 pÍontas,
cvenürais no âmbito do Sistema Úaiço de Àsistêncd Srcial
espeifrcaçõm do edilal e seus aexG.
REUNIAô: i3 de março de 2020, ás 08:00 ho6
INFORMAÇÔES: Em todos os dim úteis, no horário tle expediente das 08;00 ás 12:00 hom m sala da
CPL, á m Manml Dantas, n" 279, Centro, sede da Prcfeitun Municipal. O cademo do etlital completo,
podeá so adquirido exclsivretrte atrave do affi à pfuiua, http://w-@pb.gov.br, ou no
emil pÍnlicitacao@v@pb.gov.br- Telefone contato: - Fone (83) 3469-1158.

VÁRZEA-PB, 28 de fevmiro de 2020.
EI}CLEIDE ITEDEIRO§DE SOUTO ROCEA

PREGOEIRÂIPMV

PREFEITURA MÚI\ÍICIPAL DD VTIRZEA
COMI§§ÃODE PREGÃO

A\rISODE LICTTAÇÃO
PREGÃO PRE§ENCIAL N" OOOS/2020

OBJETryO: Cortratação de wiços de oficim destinado a &ota de Veículs do Mmicípio, mnfome
especifcações no edihl e sus &ex§.
REUNIÃO: l? de Earço de 2020, ás 10:30 hm

INFORMAÇOES: Em dos os dis úteis, no horá.io de exlEdiente d6 08;00 ás 12:OO ho6 m sala da

Yimdo atffder e supriÍ os bereficic
do Mmiclpio de V&ze* PB, coafome

AI.TSO DE LICITAÇÃO
PREcÃo ELETRÔxrco x" omrnozoCPL, ároMmoel Dmtâ§, tr"279, Cflrro, sdeda Pref€itw Mwicipal- O @dm alo edital

1rcderá sa adquirido qclsivmstrte aEevs do &esso
emil pmlicitâcâo@vârzeâpb.gov.br- Telefone contaÍo: -

à página, htw://rcpb.gov.br,
Fone (83) 32169-l I 58.

VARZEA-PB, 28 de fevereim de

Tom público qus faú Hliâ através
Ânúade, 103 - C6tFo - SeÍGozinho -
00rL Edital:
lisit çãomodalidâdc
Patrulha Mecmiada pra o Mmicípio de

de Apoio, ediâd& a Ru

2420,
EIrcLEII'E MEDEIRO§ DE §OUTO ROCIIA

PREGOEIRÁ/PMV

Cítl,íi
daI {,{.É Í.::

t\r i. f.i .

ii

'O

de §ertãozinho

e:CT

Munlclpal

e

9H30m dodia
dâ

EXTRAIO I

PB mfitât$:



CONVENTO MAPA - PLATAFORMA + BRASIL n" 8t9t93 l20l9: fi2.O8.122.1O03.2.2O
DO QDD 2019; QDD 2020: 02.08.20.6082008,1.019.4.4.90.52.00.00.00.00.10O1;ü2

1510. Fudamento legal: do Ddrcto n" 10.024, de 20 de

8.538, de 06 de ofibÍo de 2015, ÍÉi Colnplmatar 147, de 7 de agosto de 2014. Informaçõ* m
das 08:00 as l2:{D horu dos dias útcis, no €odsêço supEcitado.

SERIÃOANI{O-PB,

de
19d€ de

CÁMILA DA §ILYÀ NA§CIMENT1O
PrrSa.tn Oficl.l

40

PREFEITURA MIJMCIPÀL

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: ConaâtaÉo d€ serviços de MÁQUINÀS PESADAS divems, confome disqimimção no
I$trmmto Conv@tryio. FUNDÂMENTO LEGAL: Pregâo Pmmcial n'00006/2020. DOTAÇÂO'
Relrcs : 02.08.20.608-2008.2.034.3.3.90.36.00.00.0O.00.10O1 02.08.20.6082008.2.034.3.3.90.39.00
.00.0O-00-lO0l. VIGÊNCIA: até o fiaal do exwício fimceirc de 2020. PARIES CONTRÂTANTES:
PrefeituH Municipâl de Ser6ozinho e: CT N' m030/2020 - 27.02.20 - CONSTRUMAQ - ALUGUEL
DE MAQUINAS E SERVICO DE URBANIZACAO EI - R$ 19.500,00; CT N' 0003112020 - 27.02.20
. DIEGO DA SILVA - R$ 42.480,00.

Prefeltura tlunlclpal
de Alhandra

PREFEITT]RA MIJI\{ICIPÀI, DE ALEANDRA

AYISODELICrIAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 00016/2{120

Tom público çe faní realiâ alraves da Pregoeira Ofioial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presi-
dêtrte João Pess@, 386 - Ceoto - Albmdn - PB, c 09:0O horo do dia 12 de MaÍço de 2020, licitaçâo
modalidade Pregão Prewncial, do tipo mmor pÍeso, tre: Cotrt atâção de eE{rlw especialiada pm
prestação de §ewiços de Refoma de C{toirc Escolrcs, Cadçiru ç Àmários das Soretário dwte
Mmicípio. Reffios: prcvislos tro oçulento ü8@te. Fudamenlo legat: Lei Federat n' 1O.520/A2 e

Decreto Federal n'. 7892. Informações: no honário dc 08:00 x 12:00 horo dos dis úteis, ao eadqeço
supncitado. E-mil: pmalhaadnlicitaeo20lT@gnEil.@m. Edital w.tcc.pb.gov.br.

Alhmdü - PB,27 de FeveÍeiro de 2020
ZIORETH RIBEIRO PI,ÀCIDO CASTRO

Prego€in Offcirl

PREFEITT'RA MI]MCIPÂL DE ALEANDRA

ÀVI§O DE IICITAÇÃO
PREGÃO PRE§ENCIÂL N' OOOTT/2020

29 de Feverelro de 2O2O D1ÉdoOÍHd '§
I

homs dos dia úteis, no endercço supmcitado- E-mail: pmalhmdralicitâcez0l7@gÍnail.con Edital:
w.tce.pb.gov.br-

Alhandm - PB, 27 de Fevereim dê 2020
ZIORETE RIBEIR,O PLACIDO CASTRO

Prcgoeira Oficial

PRET'EITI]RÀ MI]MCIPÁL DE ÁLHÁNDRA

_Avr§o DE rJcfrAÇÃo
PRDGAO PX&SENCIAL N' IXIOZO/2UIO

Trm publio qre frrâ mliru através da Pregtrin Oficial e Equipe deApoio, sediarla m Ru Presi
dflte João Peso€, 386 - Cdtro -Alhudn - PB, às 09:00 hom do dia 13 de Milço dc 2020, licitâção
modatidade Pregão Presacial, do tipo mmr peço, pila: AQUI§IÇÃO DE MEDICAMENTO§ DE
FORMA FRÁCIONADA PÁRAATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE
MUNICIPiO- Rm: pÊvistos no orçârento vigede- Fudm@úo legat Lei Fedeml n' 10.520102 e
Decreo Fedml n'- 7892. Informações: m hmârio das 08:00 * 12:00 horo dm dias úteis, no ender€ço
supmitado. E-mil: pmalhanrlmlicilacao20lT@gmail,com- Edital: ww.rce.pb.gov.br.

Àlhandm - PB, 27 de Feverciro de 2020
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO

Pregein Oücid

PRET'EITURA MUNüCIPAL DD ÀLHAT§DNA

Àvr§o DE LrctTÀÇÃo
PREGÃO PBESENCIAL I\I" OOO2I/2020

Ibm público que faú realiâ alrâvês da Pqlcim Oficial e Eqüpe deÀpoio, sediada m Rm Prcsidilte
IoãoPessoÀ 386- Cmüo -Athândn- PB, às 13:00 horc do dà 13 de Maryo dê 2020, licitaçãomodalidade
Pregão PÍ6a-cia! do tiFommÍ preço, pffi , 60NTRÁTAçÀO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE REFEIÇõES PÂRAATENDER OS SERVIDORES E TÉCNICOS DA§ DIVER§AS SECRETARIA
MUMCIPAISDESTAEDILIDA-DE. Rrcws:prcvistosno orçmentoügore. Fudmentolegal: ki
Fedeml a' 10-520/02 eDecretoFedsd n'.7892. Infomações: nohorário das08:00 as 12:00 hom do dis
úteis, no endqeço srprrciado. E-mil: pmlhmdnlicitaeo20lT@gmail.on Edital: w-tepb.gov.br.

Alhândn - PB, 28 de Fevereio de 2020
ZIORETE RIBEIRO PI.ITCIDO CA§TRO

Pr€goein Oficirl

PREFEITI'RÁ MIIMCIPAL DE ALHANDRA

AVrSO DX, LrCITÀçÃO
PREGÃO PRE§ENCIAL N" MO22l2020

lbm público qre faní elizu através da Prcgreim Oficial e Equipe de Âpoio, scdiada m Ru Prcsi-
dents João Pêss4 386 - Catm - Alhmdn - PB, às 14:00 horo do dia 13 de Mryço de 2020, ücitação
modalidadePÍegão Prescncisl"dotipo menorpÊço,pâra: ConEâtâçãode eryrsa pam fomim€nto de
Gfu ButaDo e AgE minml Im at€nder ô dmmd4 de todas õ S€crctaris d6te muicípio. Rro-
sos: previstos no orçamonio ügent€. Fundmento legal: Lei Fedeml n' 10.520102 e Decrelo Fedeml n".
7892. lnfomçõs: m bmáÍio dil 0E:00 as 12:00 horu dG diü utois, no adereço supmcitado. E-mail:
pmalhmdmlicitam20lT@gmail,com. Edital: w.t@.pb.gov.br.

Alhandn - PB,28 de Fevereirc de 202O

ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO
PÍ€gffin Ofcirl

PREFEITURÂ MUMCIPAL DE ÂLHANDRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PRDGÃO PRE§ENC,ÂL N. tX'O23/2020

Tom público qre fará reliâ atÉvés da Pregoein Oficial e Equipe de Apoio, sdiada na R@ PÍesidente
JoãoPessoa,38ó - Centro -Alhandra- PB, ràs09:ffihoras do dia l6 deMeçode202O licitaçãomodalidade
Pregão Prcencial do tipommorpreço,pan:Aquisiçõo de UterrsíIios em gêÍald€ foÍmâ Aúimadapm
atendet a demda de todm s wrearir dmte Mmicípio. Reffi: previsos no orçmmto ügote.
Frmdamento legal: tri Fedeml r" 10.520/02 e Decrelo Fedeml n'. 7892. Infomações: no horário dr
08:00 u 12:00 homs dos dias úteis, no endeÍeço supracitado. E-mril: pmalhandralicitacâoa0l7@gnsil.
m. Edital: w.tce4b,govt[.

Alhmdm - PB, 28 de Fevereirc de 2020
ZIORETH RIBEIRO PLACIIXO CA§TRO

Pregmlrr Oficial

PRETTITURA MT]I\ICIPAL DE ÁLIIANDRÀ

AVISODE LICTTÀÇÃO
PRf, GÃO PRT§ENCIAL I!" MO:!.IDO2O

Tompúblico que faúrealiãraaavs daPrcgoeinOficial eEqúpe de§oio,sediadana RuaPrcsidente
Ioão Pessoâ, 38ó - Ceútro - Alhandm - PB, às I l:00 horm do dia 16 de Março de 2020, licitação mo-
dalidade Pregâo Prcmaial, do ripo menor preço, püa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO§ DE U§O
IIOSPITALAR (INJETAVÉIS)PARA ATB.IDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
DESTE MIJMCIPIO- Recms: lrevistos no orçamato vigate. Fundmto legal: ki Fedeml n"
10.520/02 e Decreto Fedenl n'- 7892. Infomçõe: no horário das 08:00 c l2:@ homs dc dias úteis,
no endereço supmçitâdo. E-mil: pmahmdmlicitacao20lT@gmail.mm. Fiital: w.te.pb.gov.br.

Alhandra - PB, 28 de Fevereiro de 2020
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CA§TRO

PregciÉ Offcirl

PR.EFEITURA MUI.ICIPAL DE ÂLIIANDRA

DE
(l/i,}25.12020

Tmpublico
AlbmdÉ-PB,à dia

Tom público que fârá reâlizaÍ afavés da Itsgoeira Oficial e Equipe de Âpoio. sediada na Rua Presi-
dúte João P6soa' 386 - Cmtro - ÂIhadm - PB, às 10:30 horc do dia 12 de Março de 202Q licitaçii,o
modalidade Prcgão Pmemial, do tipo mmor prcço, pm: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSI-
COTRÓPICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MTJMCIPNS.
Rmos: lmistos no oryemento ügente. Fudffirto legal: Lei Fedml n" 10.520/02 e Dqeto Fedml
no. 7892. Informaçõs: no horário dro 08:00 s t2:00 horu dos diff útcis, no adueço supmcitado.
E-mit pmlhudnlicitaeo20l 7@gmilcom. Editzl: www.tce.pb,gov.br.

Alhmdn - PB, 27 de Fevêrcirc de 2020
ZIORETH RÍBEIRO PLACIDO CÀ§TRO

Pregoein Oúclol

PREFEITURA MUIYICIPAL DE ALIIANDRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRE§ENCTAL N" OOO I U2O2O

Tom público que faná rcalia atravc da Pregcin O§cial e Equipe de Apoio, sediada m Rua Presidente
João Pesoa,3E6 - Cmto-Alhandra- PB, ás l3:00 horas do dia 12ílE§{xçode2O2O.licitaçâo modâlidâde
Prcgão Presmcial, do tipo meoor preço, para Àçisição de Eqdpamentos P€rmanmtes e Eletrônicoü
üsaDdo atmder ü d@das de tod6 õ Secretari6 dtrte Mmiclpio, RmBG: pwistc no orçmento
vigmte. Fudmdtolegal: kiFedenl n" 10.520/02 eDecÍetoFederaln".7892.Infomações: no horário
dre 08:00 m 12:00 horu dos dim úteis, no enderço upracirado. E-mail: pmalhandralicitacao20l7@
gmail.com. Edital: w.tce.pb.gov.br.

Alhadra - PB, 27 de Fevmiro de 2020
ZIORETH RIBEIRO PLACIID CA§TRO

Prcgorin Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIIANDRA

A\/ISODE LICTTAÇÃO
PREGÃO PNESENCTAL NO (XIOI9I2O2O

Toma públi@ que f&á realizr através da Pregeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RB Pr6i
dente João Pessos, 386 - CerÍrc - Álhmdm - PB, ràs 14:30 horu do dia 12 de Março de 2020, licitação
morlalidade Pregão Presencial, do tipo menorpreço, paÍa: AQUISIÇÃO DE GÊN§RO ALIMENTICIO
PERECIVÉL E NÂO PERECTVÉL DE FORMÁ FRACIONADA PARA ATENDER A DEMÀNDA
DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RcIIts: prcvistos m oÍçmento ügote. Fmdmto
legal: ki Fedml r" 10.520/02 e D€mto F€deral n". 7892. Infomaçôs: no honfio d§ 0E:00 as l2:0O

e Equipe deApoio, rediadanaRu Pmidate Joâo
, 16 de MaÍso de 2020,liciação modalirla& Pregão
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