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o órgão Reatizador: do cêrtame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-6?, doravante

denominadoai'EPl€ae.atêORc,tornaPúblicoparaconhêcimentodequantospossamintê'essa'rque
fará realizar âtlavés do prêgoeiro Oficial, assessorado por sua Equipê de Àpoio, sêdiadÔ no

endereÇo acima, às 0B:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2022' por meio do sitê
https : / /www. portaldecomplaspublicas. com ' br ' licitaÇão na modalidadê Prêqão no OA0o2/2022' na

toára etetrônica, com critélio de julgamênto mênor preço por item' e o forneciFênto lêalizado
naformaparcelada;tudodeacordocomestelnstrumentoêemobsêrvânciaaLêiEedêla1n.10.520,
dê 1? de Julho de 2002 e subs idiariamente a Lêi Fedêra1 n'8'666' de 21 de 'lunhÔ de 1993; tei
Compfementarn'123,de14deDêzerürodê2006;Decretofedêraln"10'024'de20deseterürodê
,õtõ; . legislâção pertinente, consideradas as alteraÇôes postêrlores das refêridas normas;

conformeoscritéIioseprocedimentosaseguirdêfinidos,almêjandoobtêramelholproposta
pãr", 

-ãã"rnar"çÃo 
on euenrse pARÀ FORNECIMENT6 DE MATER1ÃL DE LIMPE,A E SÀNEÀNTES PABÂ DT,ERSAS

SECRETÃRIAS DESTE MUNICI PIO.

Data dê ab€rtura da êê85ão Pública: 25/02/2022' IÍorário:
,uau pu.u inicio da fase de fancês: 25/A2/2022' Horário:
Local: https: //trww.portaldêcompraspublicas com'br

1.0. DO OBJETO
1.1.Constitui objêto da presente licitaÇâo: CoNTRATÀÇÃÔ DE EMPRESA PABA ToRNECIMENTo DB MATERTAL

Og 
"T},ÍPSZA 

E SANÉANTES PÀRÀ DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO'

1.2.4s especificaçõês do otltto otu Iicitado - qr'rântitatlvo ê condiçôês -' êncontram-sê

devidamente detâIhadas ,,o "àtiã"p""at"te 
Te'mo de Referência - Anexo I dêste instrumento '

1.3.4 licitaÇâo será dividida àm itens' conformê tâbe1a constante do Termo dê Rêferência'

facultando-se ao licitante a participaÇão en quantos itens forem de seu intêresse'
1.4,o critério de julgamentã adotato será o meno! preÇo unitário do item' obsêrvadas as

êxigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às êspecificaÇões do objêto'

1.5,À contrataÇão acima o"".r-t1i q,_r" ".ra 
p!ôcessâda nos termos dêste instrumentÔ convocatóri'o,

espêcificações técnicas e informáçÕes cornplementares guê o acompanham' quando for o caso'

justifica-se: pela necessidJe aa ieviaa efetlvaçao de Àmpra para suprir demanda especifica -

coNTRÀTAÇÃoDEEMPRBSAPARÀEoRNECIMBNTODÉMÀTERIALDEÍ,]MPEZABSANEANTESPARÀDIVERSÀS
SECRETÀRIAS DESTE MUNICIPIO - considerada oPortuna e imprescindível' bem como rêlevante medida

de interêssê púb1i.co; . 
"i"a",-p"iã 

necessiàade de .desênvolviÍrênto 
de aÇõês contlnuada§ para a

plomoÇão de atlvidades p"tti;;";;;. visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇáo aos objêtivos

programados, observadas a" àittcti"" e nêtas definidas nas ferramentas dê planéJamento

ap!ovadas.
1.6.Narêfêridaconl]raEaçãoseráconcedidotratamentÔdiferenciadoêsimPlificadoparaas
Microemprêsas ê Emprêsas a!-r.-qrÃo po.te, nos limi_tês previstos da Lei 123/06. Todavia, sêráO

afastados os bêneficios ""tuútft"iao" 
nos Arts' 4'7 e 48' por êstarem presêntês' isofada ou

s imultanêamênte, as situaÇóês plevistas nos incisos ÍI e lII' do Art' 49' todos do mesmo diploma

1ê9a1.

2.0.DÀ I}íPUGNÀçÀO ÀO EDITÀ', E DO PEDIDO DE ESCIÀRECI!'íENTO

2.1. rnformaÇõês o,_, 
""af 

ura-aia*os sobre esta ticitaÇão, serão prestados nos horários normais

de êxpediente: das 08:OO as 12:00 horas'
2.2-QuaIquêr pêssoa - .ia"ãao-ot' 

- 

f i(]itantê - poderá impugnal os termos do Edital deste certame'

sê manlfestada por escr;-to e diriqiau uo eregãeiro, até 03 (três) diâs útêis à data fixâda para

abertura da sessáo Pública '
à.3.a respectiva petiÇâo será aplesentada da sêguinte forma:

2 . 3. 1. Protocollr"aao o otigi;^l, nos horários de- expediente aclma indicados' exôIusj-vamênte no

sà!,-rl.rte endelêÇol Àv. Pre;idente João Pessoa' 4? - cêntro - Mogêiro - PB'

08:OO - horário dê Brasilia.
08:01 - horário de Brasilia.



2.6.7
2.6.2
2.1.A

2.4,Caberá ao Pregoeiro, auxj.Iiado pelos responsáveis pela elaboração deste Editâ1 e dôs seus
anêxos, dêcidir sobtê a impugnaÇão no prazo dê até 02 (dois) dias úteis, contâdos da data de
recebimênto da imPugnaÇão.
2.5.Acolhida a impugnaÇão, será dêfinida e publicada nova data para a realizaÇão do celtamê.
2.6.Os pêdidos dê esclarecimêntos refelentês a este processo licitâtório deverâo ser enviados
ao plegoêiro, até O3 (três) dias úteis anteriores à data designâda para abertura da sessão
pública, por meio êl-etrônico, exclusivanentê, da seguintê forma:

.No endereÇo: https: / /www. portaldêcompraspubl i cas . com.br; e

.Pe.l-o e-mail: licitacaomogeirôlQuol.com.br/compras.cotacoes0outlook.com.
Preqoeiro respondêrá aos pêdidos de escfarecj-mentos no plazo de até 02

contados da data de rêcêbinento do pedj-do, ê poderá requisitai subsidios formais aos
pêLa efaboração destê Bdital ê dos seus anexos.
2.g.As .espostas aos pedido§ de esclarecimêntos seráo divulgadas pelo sistêma e
participantês e a administiáÇão.
).9.a" i*pog.r"çôes e pedidos de êscfarecimentos nâo suspendem os prazos previstos
2,10.A concessão de êfeito suspensivo à impugnaÇão é medida êxcepciÔnaI ê devêIá
pê10 Plegoêiro, nos autos do plocesso de Iicitação.

(dois) dias útei s,
responsáve is

no cêrtame.
ser motivada

vincularão os

3.
3.
to
3.
3.
3.
3.
3.
3.
www. mogej-ro, pb. gov. bi/ Iicitacoes; www.tce.pb.gov'b!;
r.

êIêmentôs que intêgram estê Edital para

quadro societário servidor do ORC;

forma:

sites:
https : / /www . portaldecompraspubl j' cas . com. b

o.Dos Er,EuENros PÀRÀ LrCrÍÀÇÃO
1,Aos pârticipântes sêrão fornecidos os seguintes
dos os fins e êfeitos:
1.1.ÀNEXO I - TERMO DE REFERÊNCÍA _ ESPECIEICAÇÕES;
1.2.ANExo lI - MODELo DE DECLARÂÇÀo não possui r no
1.3.ANEXO III - MINUTA DO CONTRÀTO.

2.A obtenÇão do Edital poderá sêr feita da sêguj-ntê
2.1.Junto ao Plegoeiro: gratuitamentê; e

2.2 ,Pelos

{. O.DO SOPOREE Í,EGÀ!
4.1.Esta licitação rêger-se-á pela Lei Eederal n" 10'520' de 1? de Julho de 2002 e

subs idiariamente a Lêi Fedêraf n;8.666, de 21 dê Junho dê 1993; Lêi Complêmentar n" 123, de 14

dê Dezêmlcro de 2006; Decreto Eederal n" 10'a24, dê 2o de Sêtemlcro de 2019; ê LegislaÇão
pêrtinenLe,consideladasaSaltêraÇôe§posteriorêsdasrefêridasnormas;quêficamfazêndo
partes integraotes deste Edital, indepêndentê de transcriÇão'

s.O.DO PRÀZO E DOS RECURSOS ORÇÀMENrÁRros

5,1.o prazo máximo para a execuÇão do obieto ola licitado' conforme suas caractêristicas ê as

necessidadesdoORC,equeadmiteproirogaçãonoscasosprevistospelaLeiE'666/93'estáabaixo
indicado e será coDsiderado a partir da êmissão do Pedldo de Conpra:

EDtrêqa: Inediata.
5.2.O fornecimento sê!á êxecutado de acordo com as especificaÇõês definida§ no correspondênte

Têrmo dê Referência - Ànexo I. Na hipótese do refêrido termo náo êstabeLecêr o loca1 para a

entregâ, observada a demanda ê oportunidadê, essâ 5êrá feita. nâ, ":9" -1:-:l:- 
Ôu em lnna das

unidades administratlvas, por e1ê lndicada, que compõê a sua e§trutura opêlacional'
5.3.oprazodeviqênciadocorrespondentêcontratosêrádeterminado:âtéofinaldoexercicio
financàiro de 2A22, considerado da data de sua assinatura'
5.4.Às despesas decorrentes do obieto destê celtame' cor'êráo por conta da sequíntê dotacão:

;;;";;"" eróprios do l,runicipio de- r,rogeiro: LEr MUNÍCrpAL 358/202L O2.010-GABTNETÊ DÔ PREEE1TO

o2.o2o*sBc.DEADMÍNISTRACAoEPLANEJAMENTo02'o3o-sEc.DEEDUcÀcAo,CULTURÃ,ESP.LAZERETURISMo
O2.O4O-SEC. MUNÍCIPAL DE SAUDE ,/ FMS O2O4O'10.!22'AOA4'2920 - MÀNUTENÇÁO DAS ATlVIDADES DA

i"à*ei*r" DE .AúDE 02040.10.302.10:r3.2031, - MÀNUT. ATrv.HosP.E MÀTERN. MÀRIA HERMINrÀ STLVETRÀ

02040.10.302.10 13.2943 MANUTENÇÃoDAsATIVIDÃDESDocEoo2o4o.10.3o2.7o|3.2945-MÀNUTENÇÃo
DAsATIVIDADESDoSAMU02040.10.302.1013.2946- TEToMUNTCMEDIAEÀLTAcoMP.ÀMBHosP_MÀc
02040.10.305.1015.2041 - MÀNUT. ATIV DA VlG EP]DEMIOLÓGÍA E AMBIENTAL 02'O5O SEC'DE ÀCÀO SOCIÀL

,/ EMAS 02.060_sE.DE lND.COú.coMpRÀs E TRANSPORTES 02.0?o-sBC.AGRrC.'MErO AMBTENTE,PESCA E PECU

02.08o_sEC.DEINDUS?.CoMERcIoEINFRÀESTRUTURA02.140_SECRÉTARÍADEFINÀNCAS3.3.90.30.00'00
MATERIAL DE CONSUMO

5. O.DÀS COI{DIçôES DE PÀRrrcrPÀÇÀo
6,1,Podêrão participar os interessados cujo ramo de atividade sêja compatíve1 com o objeto desta

licitaÇáo, e que estejam com credenciameo-to regufar junto ao ORC' condição para obter' mediante

p.ã..ài*."t" regular definido pelo referido órgáo' üna "senha de acesso'i êspeclfica' o

plocedimentonêcessárioparaa.eall'açãodoleferidocrêdenciamênto,tambénêstádj.sponivelno
àndereÇo: https : / /www. portaldêcompraspublicas ' com ' br '
ã.2,ó il"itu"i" deverá utirizar essa "senha" para acêsso ao sistema eletrônico' sêndÔ que a

simples validade no prazo ae "iqancia, 
nao significa sua habilitaÇão automática êm qualquêr

;;;r.; ". 
forma êreúônica, que 

-wenha a participar; etapa a sêr cunprida a cada cêrtamê'

6.3.4 participaçáo nêste ..ttá'nt e aberti a quaisquer interêsaados' ioclusive as MicrÔêmprêsas

á n^p.."." dê- Pequeno Porte, nos termos da legislaÇáo viqente'
6.4.Não poderão particiPar os interessâdÔs:
6.a.1.QuL náo atêndam às condiçóês deste Edital ê serls anêxos;

6. 4 . 2 . Estrangeilos quê nao tenham represêntaÇão legal no Brasil com podêres expressÓ3 para

.ece»er "itaóao 
e relponder administrativa ou judicialmentêi



6.4.3-Ouê estejam sob falêncla, concurso de credores, concordata ou êm processo dê dissoluÇão
ou
6.4
reg
6.4

6.5
6.6

1i qui daçáo;
.4.proibidos de partici-par de licitaÇões ê cefebrar contratos administrativos, na forma da

islaÇâo vigente;
.5.Cujo estatuto ou contrato sociaf não incluir o objeto dêsta licltaÇão; e

.6.Oue se enquadrem nas vedaÇôês previstas no Alt. 90. da Lei 8'666,/93.
,É vedada a participaÇão dê êntidades empresariais que estêiam reunidas êm consórciÔ'
, como condiÇão para participação no Preqão, o licitante dêverá proceder, prel iminarmênte, à

dêvida ,,qualificaÇão,, mediantê o preenchimento, no sistema ê1et!ônico, de todos os campos

nêcessár:ios e ôbrigatórios, tais como:
6.6.1.euê cumpre os requisitos estabelecidos no Ârt. 3o, da Lei 123,/06, êstando. portanto, apto
a usufruir do tratamento favorêcido estabelecido nos seus Arts. 42 a 49, sêndo que:

6.6.1.1.Nos itens êxclusivos para participação de microemplesas e empxesas dê pequeno porte, o

não cumprimento dos requisitos do referido artigo impedirá a patticipaÇão do licitantê nos

rêspectivos itens; ê
6.6.1,2.Nos itêns em quê a participaÇão náo fol exclusiva pala microemplesas e êmpresas de

pequeno porte, o nào cumprimento desses requisitos apenas produzi.rá o êfêito de o licitantê não

iei direito ao tratarnênto fâvorêcido prêvisto na Lei 123/06, mesmo quê ME ou EPP'

6.6.1.3.Nos itens 03,06,09,23,34,31 ,38, ?1 e 89 o licitante deverá aprêsentar observar o que

diz o iten 12.2.13 deste instrumento convocatólio.
6.6.2,Quê está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
6.6'3.Quecumpleosr.equisitosparaahabilitaÇãodefinidosnoEditalequeapropostâ
apresentada está êm conformidade com as exigências editaficias'
e,o.q.Que inexistê fato impeditivo pata sua habilitaÇão nÔ cêrtame, ciente da obrigatoriedade
dê decla!âr ocorrênciâs postêtiores.
6.6.5.Que nâo êmprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou in§afubre e não emprêga

mênorde16anos,salvomênor,apaltirde14anos,nacondíçáodeaprêndiz,nostêmosdo
artigo 7", xxxIlr, da constituiÇão Federal.
e.O.á.Que não possui, em sua cadeia produtiva, emprêgado êxecutando trabalho degradante ou

forçaaã, observàndo o disPosto nos Incisos III e Iv, do Art' 1o e no Inciso 1II' do Art' 5o' da

Constituiçáo federal '
6.6.?,Que os bêns sáo produzidos por êmpresas que colllplovem cmprj'mênto dê reserva de cargos

previstâ en fei para pessoa com deficiência ou para reabititado da Previdência social, conforme

ãi"po"to no Art. 93, da Lei Fêdeial r.o 8.2\3, de 24 de iulho dê 1991' e quê atendam às regras

de acêssibilidade p.êvistas na fegislaÇão'
6.6.B,Que u propo"iu foi elaboradá de iorma indêpendente, nos termos da ÍnstruÇáo Normativa no

02, de16 ae setàmlro de 2009, da sêcretaria de Lotístlca e TecnÔIogia da InformaÇãÔ do Ministério
do Planejamento ê Gestão.
6.?.A de;laraÇão falsa relativa ao cumprimento de qualquêr condiÇão sujeitará o licitantê às

sançôes aplj.cávei§ previstas em Lei e nêste Edital'
6.8.o pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Ait. 43, § 3o, da Lei 8.666/93, destinada

a esclarecêr as informações declarádas, inclusive, se o licitante é, de falo ê dê direito'
considelado nicroempresa ou êmpresa de pequeno porte'

7. O.DO CREDENCI,â E![TO
7.1.O credênciamênto é o nívêl básico de cadastro no oRC' que pêrmite aos intêrêssados

regularmênte cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a participaÇão em quafquêr

Pregão, na sua forma efetrônica, promovido pêlo órgão' e ocorrerá pêla atribuiÇáo dê "sênha"
p."áoui. Todo o procedimento necessário para nêarizar o credenciamênto, ta]nbém está disponíveI
no e.rdereÇo: https : / /www. portaldecompraspubf icas ' com ' br '
?.2.O credenciaiento junto ao OnC paia párticlpação dêstê Pregão, impfica a responsabilidade do

Iicitante ou dê seu represeotante legal e a presunção de sua capacidadê técnica para rêalizaÇão

das transaÇóes inêrentes ao certame.
i,:.O ficliu.rte responsabil-iza-sê exclusivâ e formalmentê pelas transaÇões êfetuâdas êm seu

nome, assumê como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances' inclusive os atos

praticados, diretamente ou por seu reprêsentante, excluida a responsabilidade do provedor do

sistema eletrônico ou do oRC por êventuais danÔs decorrentes dê uso indêvido da rêferida ,'senha'l

dê acesso, ainda que por Lêrcei.ros'

8.0.DÀ ÀPRESENEÀçÃO DÀ PROPOSEÀ E DOS DOCIIMEMTOS DE IIÀBILITÀçÃO

8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamênte por meio do sistema eletrônico utilizado'
concomitantêmentê com os docrnnentos de r1ÀBÍLTTÀÇÀo exigidos neste Edital, PRoPoSTA com a

descriÇão do objeto ofertado e o preÇo, até a data ê o horár'io estabelêcidos para abêrtura da

sêssão púbfica, quanclo, então, enlcerrar-se-á automaticamênte êssa êtapa de ênvio da lêferida
documentaÇáo.
8,2.o ênvio da proposta, âcompanhadâ dÔs documentos dê habilitaÇão êxigidos nestê Edital'
ocorrerá por rneiá d; "senha" dê acesso ao sistema elêtrônico'
8,3.4s Microêmpresas e Empresas de Pequeno Porte devêrão encaminhat a documentaÇâo de

habilitaçáo, aind" que haja algrnna rêstriÇão dê rêqularidadê fiscaf e trabafhista' nos têrmos

do Àrt. 43, § 1', da Lei !23/06'
B,4.Incun-birá ao licitante acompanhar as operaÇôês no sistema eletrônico durânte a sessào pública

do Prêgão, ficando responsavàr iero ônus dàcorrente da pêrda dê negôclos' diante dâ inobsêrvância

àà qrlui"qr.t ^.rr"ug.rr" 
êmitidas pelo sistema ou de sua dêsconêxáo'

8-5.Àté a âbertura da sêssão priliica, os licitantes podêrão rêtirar ou substituir a proposta ê

ôs doclúnentos dê habiLitaÇão anteliormentê inselidos no sistema'



8.6.Não será êstâbelecida, nessa etapa do certâme, ordem de classificaçáo êntre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrêrá após a real.izaÇão dos procêdimêntos de negociaÇão ê

julgamento da proposta.
B.?.Os documentos quê compõem a proposta ê a habilitação do licitante melhor classificado somentê
serâo disponibilizados para avatiação do Prêgoeiro e para acesso público após o encerlamênto do

envio de lancês.
8,8.O licitante será responsável por todas as transaÇôês que forêm efetuadas êm seu nomê no

sistema eletiônico, assumi-ndo como firlnes e verdadêiras suas propostas e lances.
8.9.Todas as refêrência de têmpo nêste Edital, no aviso e dulante a sessâo públice obêdêcêIão o

horário dê Brasilia - DE'
g.10.O licitante poderá substituir aqueles documêntos dê habititação, exigidos nestê certamê,
quê constêm do sistêma de cadastramênto unificado dê Pornecêdores SICÀF do Governo Fêdêra1,
ápresentando, obrigatoriamente, êm substituiÇão apenas aos documêntos por ele ablangidos' a

ràspectiva "Decl-aração" de situaÇão do fornecedor, emitida pelo referido sistêma, em plena
validade, assim consider:ada: a dâta de vêncimento do cadastro e, principalmênte, a vâ1j-dadê do

documento regist rado.

g.O.DO PREENCH I!.!ENTO DÀ PROPOSTÀ

9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSTÀ mediante o preenchimento, no sistema eletrônicÔ, de

todos os campos necessáríos e obrigatórios para o êxamê dê forma objetiva da suâ real adêquação

e exêqui-bi l idade, tais como:
9,1.1,Va1or unitáxio do itêm: expresso em moêda corrênte nacional;
9. 1 . 2 , Ouantidade: conformê fixada no Termo dê Refêrência - Anexo 1;

9.1.3.úarca: se for da próplia empr.esa deverá sêr informado "própria"'
9.2.Todas as especificaÇÕes do objeto contidas na proposta vinculam o Cootratado'
9.3.será cotado um único preÇo para câda item, com a utilização dê duas casas dêcimais'
9.4'AquantidadêdeunidadeasêIcotadaestáfixadanoTelmodêRefelência-AnexoI'
9.5.4 indicaçâo de "própria" em canpo especifico, cono por exêmplo "marca"' para o caso de bens

produzidos páfa prOpria emprêsa, é condição para a não identificaÇão do licitante'
-9.6-o 

envio eletrônico da proposta colresponde à declâração, por parte do Licitante' que cumpre

plenanente os requisitos aetiniaos para H;bilitação, bem como de quê êstá ciente ê concorda com

tôdâs as condições contidas neste Edital e sêus anexos'
9.?.No valor proposto estará incluso todos os custos opêracionais, encargos previdênciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquel outros quê incidar direta ou indirettfhentê no

fornecimento dos bens '
9.8.O preÇo ofertaclo, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances' será de exclusiva
i""po,1""liriauae do ticitante, nao ine assistindo ; dirêito de plêitêar qualquêr arteraÇâo, sob

alegaçáo de elro, omissão ou qualquer outro prêtexto'-
o.siai p.opostas ficarão disponiveis no sistema etetrônico e qualquer Ôlêaênto qu€ Po59â

identifiêar ô licicantê injoria desctaeaificação dà Propoeta correspondeotê, sem prejuízÔ das

sanções Previstas nesse Bdltal '

IO.O.DÀ ÀBERTURÀ DÀ SESSÃO, CLÀSSTFTC,AÇÃO DÀS PROPOSTÀS E EbRII{IJI'ÀÇÃO DE IÀ}ICES

10.1.A abêrtura da prêsênte IicitaÇão dar-se-á em sessão púb1ica, por meio de sistêma efetrônico'
na data, horário e 1oca1 indicados neste EditaL'
10,2.o Prêgoeiro .reriricari ãs plopostas aplêsentadas' desclassiflcando desdê logo aquêlas quê

não êstejam em conformidad. .orn À" rêquisitos estabelecidos nêste Edital, contenham vícios

insanávêis ou não apresent.m." t"pt(:ifitações técnicas êxigidas no Terno de Referência:

10.2.1.Tanüém será desclassificâda a proposta quê idêntifique o licitante;
10.2.2.A desctassificaÇão "ãia ""*ptt 

tundameniada e rêgistrada no sistema' com acompanhamento

em tenpo rêa] por todos os palticipantes;
10,2.3.A não desctassifi..;; d; p.opo"au não impedê o sêu jurgamento definitivo em sentido

contrário, l-êvado â efeito na fase dê aceitação'
10.3.O sistema ordenará automaticanente as propostas classificadas' sendo quê somentê estas

particiParão da fase de fances.
10.4,O sistema disponibilizará campo próprio para tloca dê nensagens êntrê o Pregoeiro e os

licitantes.
lo.5.Iniciadaafasecompetitiva,osficitantêspoderâoencaminharlancesêxclusivamentepor
mêio do sistema ê1etrô"ião, 

- 
""íoo 

imediatamente- informados do seu recêbimêoto e do valol

consignado no legistro:
10.5.1.o lance devêrá sêr ofertado pelo vafor unitário do iten'
10.6.Os licitantes podêrão oferecer fances sucessivos' observâdos o horálio fixado pala abêrtuta

da sêssáo ê as regras estabêlecidas neste Edital'
10.7.o ticitante sorÀentê podêrá ofêrecer lênce de valor j-nfêlior âo ú1timo pol ê1e ofertado e

iegistrado Pelo s istêma.
10.8.O intêrvaIo minimo de diferença de valolrês entrê os lancês' que incidirá tanto em relaÇão

aos laocês inteflnediários quanto em relaÇáo ao lance que cobrir a melhor oferta não deverá sel

inferior a R$ 0,10 (dez centavos)'
10.9.sêráadotadopalaoênviodêfancesnestêcêltameomododêdi§puta,,abertoêfechado,',em
que os licitantes aprêsentaráo lancês púbficos e sucêssivos' com fance final ê fechado'

10.10.À etapa de lancês a"-1t""ao púb1ica terá duraÇáo inicial de quinze ninutos' Encerrado êssê

prazat o sistema encaminnuJ ut'l"o de fechamento iminente dos lances' após o quê transcorrêrá o

pêrlodo de tempo de .t, ;t; minutos' alêatoriamente determinado' findo o qual será
'automaticamente eocerrada a recêpÇão de lances'
10.11.Encêrrado o prazo pttt'ittà-t'o itêm anterior' o sistema abrj-rá oportunidade para que o

áutor da oferta de vafÔr mais baixÔ e os das ofertas com preços até dêz por cênto supêriores



àquela possan ofêrtar um lance final ê fechâdo em até cinco minutos, o quat será sigiloso até o

encêrramênto deste prazo:
10.11.1.Não havendo pelo mênos t]:ês ofertas nas condições dêfinidas neste itêm, podêlão os

autores dos melhores lances subsêquentes, na oIdêm de classificaÇão, até o máximo dê três,
ôfêrecer um lance final e fêchado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encelramento
deste prazo.
10.12.Àpós o término dos plazos estabêlêcidos nos itens anteriores, o sistema oldenará os lances
segundo ê ordêm crescente de valores:
10.12.1.Na ausência de lAnCê final ê fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinlcio da etapa fechada, para que os dêmais licltantes, até o máximo dê

três, na ordem de classificaÇão, possâm ofeltar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual sêrá sigiloso até o êncerlamênto dêste prazo'
1O.13.poderá o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Àpoio, justificadarnentê, admitir o rêinicio
da etapa fêchada, caso nenhum .Iiciiante classificado na etapa de lance fêchado atender às

exigências de habi-.I itaÇão.
tO.íA.Nao sêrão aceitos dois ou mais Iancês de mesmo vâIo!. prêvalecendo aquele quê for lêcebido
ê registrado êm Primeiro lugar.
10.15.Durante o transcurso áa sessão pública, os licitante§ serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance rêgistrado, vedada a identificaÇão do licitante'
10.16.No caso de desconexão com ô Pregoêiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

sistemaeletrônicopodêrápermanecêracêssívelaoslicitantesparaarecepÇãodoslancêS.
1O.17.euando a desc;nexão do sistema êletrônico para o Plegoêiro pêrsistir pol têmpo superior a

dez ninutos, a sessão públlca será suspensa e rêiniciada somente após decolridas vinte e quatlo

horasdacomunicaÇãodofatopeloeregoeiroaosparticipantes,nositj'oêfetrônicouti]izado
para divulgaÇão.
10.18.O critério de julgamento adotado sená o menor preÇo' conformê definido nestê Editaf e seus

anêxos.
10,19.Caso o licltante náo aplesentê lances, concorrerá con o valor de sua propostâ'

10.20'EnIelaÇãoaitensnãoêxclusivosparaparticlpaÇãodemicroempresaseempresasdepêqueno
porte, uma vez êncerrada a e;pa de lances, sera êf;tivada a verificaÇão automática do pÔrtê da

ã"liá.a" êmpresatial. o sistema identificará êm coluna prôpria as microempresas ê empresas dê

pequeno porte particlpantes, procêdêndo à comparaÇâo com os valores da pr:imeira colocada' se

ã"iu ro.-..pr.sa de rnaior po.É., u""i^ cono das demais classificadas. pala o fim de aplicar-sê
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lêi 123'106'
10.21.Nêssas condiÇões, as propostas dê microempresâs e empresas de pequeno porte que se

encontrarêm na faixa au utá áirrto por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, se!âo

consideradas empatadas com a primeila cofocada'
10.22.4 melhor classificaoa nã" t"1:*o" do itein ânterior te!á o direito de encaminhar uma ú1tima

ofêrta para dêsempate, outigllãtlu*ut'te êm valor infêrior ao da primeira colocada' no prazo de

cinco minutos controfados páio "i"a..u, 
contados após a cornunicaÇão automática pâra tanto'

10.23.Caso a micloempresa ou a empresa dê pequêno porte mel-hor classificada desista ou não 5ê

manifestênoprazoestabefecido,^serãoconvocadasasdemaislicj.tantesmicroenpresaêemplesa
de pequêno portê que ". .,r"o.'Jttí naquefe intêrvaIo de cinco por cênto' na ordêm dê classificaÇáo'
para o êxelcicio do mesmo dirêito, t'o ptu'o êstabêlecido no iten anterior'
10.24.No caso de equivalêr"i;;; valores aprese.rtados pelas micloemprêsas e êmPlêsas de pequeno

porte quê se encontren nos intervalos êstabà1êcidos nos itens anteriore§, §êrá realizado sorteio

entrê elas para que 
". 

io"Jiúlru aquela que primêiro poderá apresenta! melhor ofeltâ '

10.25.só poderá haver 
"rnp"tã-"'iitt 

ptopo"fu" igoais' ttão seguidas de lancês' ou entre rances

finais da^fase fechada do modo de disputa aberto e fêchado'

10,26.Havendo eventuar .^pàã .rrar. iropostas ou lances, o critério de desempate se!á aquelê

previstonoAr:t'3o,S2",daLeí8'666/93'assegurando-seapreferência'sucêssivaÍnenfê'aos
bens:
10.26, l.Produzidos no País;
1-0 -26 -2.Produzrdos por empresas brasileirâs;
10.26,3.Ptoduzidos por enpresas que invistam êm pêsquisa e no desenvolvimênto de tecnologia no

Pais; nênto de reserva de cargos prevista em lei
1o.26.4,Produzidos por êmpresas que comprovem cumpral

para pessoa com deficiência-o' pàI:u t"ubltj't"ao da Previdência social e que atendam às regras

àe acàssibilidadê previstas na lêgislâÇáo'
10.2?.Persistindo o empate, a ploposta vêncedora sêrá solteada pefo sistema efêtrônico dentlê

as propostas ou os lances êmpatados '
10.28.Encerrada a etapa ae ánvio de lances da sessão pública' o Pregoeilo dêvêrá encamiDhar'

pelo sistema êletrônico. "o"ir:"ptopo"tu 
ao licitante quê tenha aprêsentado o melhor pteÇo' para

que seja obtida melhor ptop-;";; t'áaud" t nêgociaÇâo eÀ condições difêrentes da§ prêvistas nestê

131;;ii." neqociaÇão será realizada por meio do sisrema, podendo ser acompanhada pelos demais

ià:à::!:3";."r.eiro solicitará ao ricitante nerhor classificado quê, no prazo dê 2 (duas) horas'

ênviê a sua ProPoat .tuari'-J, aa"úda ao úItimo- lance ofêrtado ê após a nêgociaÇão reallzada'

acompanhada, se for o 
"t"",-ãtt 

docunentos complementares' quando nêcessários à confirmaÇâo

àáq,-rLf." exigidos neste Edital e já apresentados'
1o.29.Havendo necessiaaaei o p."qá.irà suspendêrá a sêssão, info'nando no sistêma a nôva dâta ê

horário Para a sua continuidade '
1o.3o.Após a negociaÇáo ;;-;;;;t, o Pregoeiro iniciará a fase dê aceitaÇáo e julgamento da

proposta.



11.0.DÀ ÀCEITÀBÍLÍDÀDE DÀ PROPOSTÀ VENCEDORA

11,1.Encêrrada a etapa dê nêgOCiaÇão, O Pregoeilo examinalá a proposta cfassi.ficada em prineilo
lugâl quanto à adequação ao objêto e à compatibilidade do preÇo êm relaÇâo ao máximo estipulado
para contrâtaÇão nêste certame.
i1.2.tta.rendo proposta ou fance vencedor com vafor finaf para o rêspectivo iten rêlaciônêdo no

Ànexo r - Teimo de Referência - ÊspecificaÇões, na coluna código:
11.2.1.Superior ao êstimado pelo ORC, o item será desconsideradÔ; ou

1,l.2.2.ao indicios quê conáuzam a uma plesunÇão relativa de inexequibi lidadê, pelo critério
definido oô Àrt. 48, 1I, da Lei 8.666/93, em ta1 situaçâo, nâo sendo possivêl a irnêdiata
confirmaÇão, poderá ser dada ao 1j-citântê a oportunidade de demonstiar a sua exequibilidêde,
sendo-lhe facultado o prazo de 72 (setênta e duas) holâs pala complovar a viabilidadê dos preÇos,

conforme paiâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pêna de dêsconsideraÇão do item'
11.3,Sali;nta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamênte a proPosta, quando for:

o caso, apenas o iten correspondente '
1L . 4 . QualÀuer intere§sado poderá requerer quê se reallzen diligênclas para âfêrir a

exequibilidade e a lêgâlidad; das propostas, dêvêndo apresêntar as plovas ou os indícios quê

fundamentam a suspej"ta.
11,5.Na hipótese áe necessidadê de suspênsão da sessão púb1icê para a realizaÇão dê diligências'
comvistasaosanêamentodaspropostas,asessâopúblicasomentêpoderáserrêini.ciadamediante
aviso pr:évio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de ântecedência' e a ocorrência
será rêgistrada êm ata.
11,6.O Éregoeiro poderá convocar o ficitantê para ênviar documento digital compfementaa, por

meio do sistena, no prazo de 02 (duas) horas con§ecutivos, sob peÔa de não aceitaçáo da proposta:

11.6,1.É facultado ao Pregoêiro prorrogar o prazo êstabelêcido' a partir de solicitaÇão
fundamentada fêita tarbém no sistema pêlo licitantê, antes de findo o Prazo.
11.6.2,Dentre os documentos passíveis dê solicitaÇão pê1o Pregoeiro, destacam os quê contenham

as caractêrísticas do produlo ofertado, tais como marca, modêLo, fabricante ê procedência,

ãrr.u^i.riruao" por meio dá sistema eletrônico, ou, quando indicado pêIo Prêgoeiro, por out'o mêio

eIêtrônico,sêmprejuizodoseuulteriolênviopelosistemaêfetrônico,sobpenadenãoaceitaÇão
dâ proposta.
11.?.Se â plopostâ ou -Lance vêncedor for desclassificado' o Pregoeiro êxaminará a proposta ou

iãrr". 
"r-,u"àqoà.rte, 

e, assin sucessivamentê, na ordêm dê classificaÇão'
11.8.oPrêgoêiropoderá..r.u^i.,hu.,pormeiodosistemaelêt!ônico'contrapropostâaolicitante
que aprêsentou o fun.. *ui" ,u,'iujo"o, putu que seja obtido nelhor preço' vedada a negociaÇão

.a .o.taiçô." diversôs das previstas nestê Edital:
11,g.I.Tanüén nas hipóteses em que o Pregoêiro não aceitar a proposta e passar à subsequênte'

poderá negociar com o respectivo licitantê para quê seia Ôbtido preço melhol;

11.8.2.4 negociaÇáo sera realizada por meià ao iistena' podendo ser acompanhada pelos dêmais

licitantes.
11.9.Nos itens não exclusivos para a particlpação de microempresas ê elnpresas de pequeno porte'

sempre que a proposta nao tor aceita, ê ant;s de o Pregoeiró passa! à subsequentê' haverá nova

verificação, pelo §istêma. àà et'entuat ocolrência do empate ficto' previsto nos Alts' 44 e 45'

d,a LeL L23/06, seguindo-se a disciplina antês êstabelecida' se fol o caso'

11.1o,Havendo necessidade, o eráqoài." suspendêrá a sessâo. informando no sistema a nova data e

horário Para a sua cootinuidade '
11.11.'ncêrÍada a anárise qr"rrao a aceitaÇão da proposta, o Pregôêi!o verificará a habilitaÇáo

do licitante, obaêrvado o disposto nestê Editaf'

12. O.DÀ tlÀBrlrrÀÇÀo
12.1.Ressa]vado o disposto oo iten 8'10' os

Edital, a documentaÇáo relacionada nos itens
licitantes deverão encaminhar, nos termos Ceste

a seguir, Pêra fins dê EÀBILÍTÀÇÃO I

12 . 2 . PESSOÀ .ruRÍDÍCÀ:
\2.2-l.Prova de in§ciição no Cadastro Nacional dê Pessôa Júridica - CNPJ'

12-2.2.Pro\ra de inscriÇáo "o 
(:Ju"tto de contribuintês estadual ou municipal-' relativo à sede

do licitante, pertinentê ao sêu lamo de atividade ê compativel com o objeto contr^atuaI'

12.2.3.ALo constj-tutivo, est-at"to 
-ãu 

contrato social em vigor, dêvidamênte registrado' êm sê

tratando de sociedadês ...";;l;;", ã, ,,o .u"o de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos

dêêfeiÇãodêsêusadministrâdoles'InscriÇãodoatoconstitutivo'nocasodesociedâdescivis'
acompanhada de prova de dirêtoria em êxêrcicio' Declêto de âutorizaÇão' em se tratando dê enpresa

ou sociedade êstrangêira .. r,.,.io,,*.,,to no Pais, e ato de registlo ou autolizaÇão para

funcionameoto expedido p";' 
';;à; 

""toêteote' 
quando a atividade assim o exigir' Rêgistro

comêrciaf, no caso o. t^itãiã- 
-i"ãi''iot'" 

r ' certificado da condiÇãÔ de Microêmprêendêdor

lndiv_idual, em sê tratando àe MEI. Os referidos documentos deverão estar acompanhados de todas

as alteraÇõês ou da consolidaÇão respectiva'
12.2.4.Balat\ço Patrimonial-t-átÍrlo""tiuço"s contábeis do ú1timo exelcicio social' já êxigiveis ê

aprêsentados na forna au rul,-(:á^ indicaçao das páginas correspondêntes do livro diário em que

o mesmo se êncontrâ, a,oau t"pfi.:utittas' indic,es' .bem 
como apresênlaçào dos compêtentes têrnos

de abertura e encerramento,-_J"-" i.ruao" por profi-ssional habilitado e devidamêntê registrados na

junta comêrcia1 "o.p.t.,,te, 
;tãtá; " sua substituição por bâl-ancetes ou bafanços provisórios'

Tratando_sê cle êmpresa cot'stitlrida há menos dê um ano' ot-' aqu"la que ainda não tenha lealizado

o fechamento do seu prinreiro ano de existência no prazo legal' poderá aplesênta! o Balaco de

Àbertura assinadô po. p.oii.rional habilitado e devidamerite rLgistrado nâ junta comercial

t..pãiã"a.. llao se áprica ao microenpreendedor individuâl'
12.2.5.Rêgularj'dade para to* " ft""au Federal - Certidão Neqativa de Débitos Rêlativos aos

Tributos iederais e à Divida Ativa da União'



12.2 . 6. Certidões negativas das Eazendas Estadual ê Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalenLê, na Íorma da 1êi.
12 .2 . ? . ComprovaÇão de rêgularidade Íefativa ao Fundo de Garantia por Tempo de serviÇo EGTS,

aprêsentando o rêspêctivo Cêrtificado de Regufaridade forneclda pêIa Caixa Econômicâ Fêdêral.
12.2.8.prova dê inexistência de débitos inadimplldos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentaÇâo de Certidâo Negativa dê Débitos Trabalhistas CNDT, nos têrmos do Tltu1o VIl-A da
cànsolidaçâo das Leis do Trabalho, aprovada pêlo Decreto-Lei n'5.452, de 1'de rnâio dê 1943.
72.2.g,Dec:.aração atestando que o ficitante náo possui em seu quâdro societário, servidoi púbIj-co
da ativa do ORC ou de qualgllêr entidade a ele vinculada, conformê modelo - Anexo Ír'
12.2.1O.Certidão negativa de falência ou concordata êxpedida pêIo distribuidor da sedê do

licitante, no máxirno 30 (trinta) dias da data prêvista pala âbertura da§ propostas'
12 ,2 . 11 . Consulta Consolidadâ de Pessoa Jurídica expedidâ pelo Tribunal de Contas da Uniâo, no

máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abêrtura das plopostas, oo êndereÇo efetrônico:
wwvr. tcu , gov. br.
12.2,72.Cornptovação dê capacidâde de desêmpenho antêriol satisfatóIio, de atividade igual ou

assêmelhada ao objeto da licitaÇão, fêita através de atêstado foinêcido por pêssoa iuridica de

diieito púb1ico ou privado.

12 . 2 , 13 . DocuúêntaÇão .aPêêífica:
12.2.13.1.Licença sanitária Estadual ou Municipal da sêde do licitante'
!2.2-:13.2.Coi\provaÇão da Autorização de Funcionamênto da Empresa - AEE, ênitida Pela ANvTsÀ'

12.3.A existência de restriÇão relativamente à regulalidade fiscal ê trabalhista não impede que

o licitante qualificado como micloêmpresâ ou emprêsa de pequêno porte seja declalado vêncedoI,
uma vez quê atenda a todas as dêmais êxigências deste Edital-:
12.3.1.Àdeclalaçãodovêncedoraconteceránomomentoimêdiatamentepo§têrloràfasede
habil itaÇáo.
12.4,A cómprowação de rêqu1âridade fiscal e trabalhista das nicroempresas e empresas dê pequeno

porte somente seta exigida para efêito de assinatura do contlato, observando-se o sêguinte
procedimento:
12.4.1.Àsmicloemplesaseempresasdepêquenoporte,porocasiãodaparticipaÇãonestalicitaÇão,
dêverãoaprêsentaltodaadocumentaçãoêxiqidaparacomprovaÇãoderêqularidadefiscale
trabalhista, dentte os documentos ênumerados nêste instrumento pala efeito de habilitaÇão, mesmo

que êsta apresênte alguma rêstriÇão;
12.4,2.Havendo afguma restliÇão na comprovaÇão da regularidadê fj'sca1 e t'abalhista' seiá

assêgurado o p.urJ de 05 (cinco) dias úteis, cujo têImo inicial correspondêrá ao momento em quê

o liiitante ior declarado vencedor, prorrogáve1 por igual pêliodo' a critério do oRC' para a

rêgularizaÇão da alocumêntaÇáo, pagam;nto áu parcelamento do débito' e êmj-ssãÔ de eventuais
..itidô." negativas ou positivas com êfêito de cêrtidão negâtiva;
12.4.3.4 nào legularj-zaÇão da documêntaÇâo, no prazo acima prêvisto' implicará decadência do

direito à contrataÇão, sem prejuizo das sançôes previstas no Àrt' 81' da Lei 8'666'/93' sendo

facultadoaooRCconvocaloslicÍtantesremanescêntes,naordemdêclassificaÇão,paraâssinâtura
do contrato, ou revogar a 1ícitaÇão;
12.4.4.5e, na ordem de classificàção, seguir-se outra micloêmpresa ou emprêsa de pequêno porte

com alguna restr:ição na documentaÇáo fiscal ê trabalhista, sêIá concedido o meslno prazo pala

regularizaÇão.
12.5.tiavêndo a necêssidade dê envio dê documentos de hâbilitaÇáo colnplemêntares, necêssários à

confiimaÇáo daqueles exigidos nestê Edital e já apresêntados' o 1i-citante será convocado a

encaminhá-1os, em formato digital, via sistêma, no prazo dê 2 (duas) holas' sob pêna dê

inabil itaÇâo :

12.5.1.somente haverá a nêcessidadê de comprovaÇão dô prêênchimênto dê rê-quj-sltos, mediante

apresentaÇão dos documentos àriginais "nao diqitais"' quando houvel alguma dúvida êm relaÇão à

integridadê do documentô diqital.
12.6.Não serão aceitos documentos dê habilitaÇão com indicâção dê CNPJ/CPE diferentês, salvo

aqueles legalmente Permitidos :

12.6.7.aeo1ici-tanteforamatliz,todososdocumentosdevelâoestaremnomêdamatliz,esêo
licitanteforafilial,todososdocumentosdevelãoesta!êmnomêdafilial,excetoaquelesque,
pela própria natureza, comprovadamentê, forem êmitidos somentê em nome da matriz'
:_2--t.Setâ inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por náo apresêntar

quaLquer dôs documentos exigidos ou apresenta-.I-os em desacordo com o estabêlecido nêste Edital'
12.g,No caso de inabj-rttaçãá, haverá 

.nova 
vêrificaÇão, pel-o sistema. da eventual ocorrência do

ãÃpate ficto, prevlsto nos Àrts. 44 e 45, da LeL L23/A6' seguindo-sê a disciplina antes

esiabelecida para aceitaÇão da proposta subsequente'
12.9.Os documêntos necêssários à habili-taçáo deverão sêr orqaíizados na orden descrita neste

instrumento, prêcedidos po! índicê corrêspondentê, apresentados por qualquer procêsso de cópia

autenticada por cartório aoap"farr"a ou pelo Pregoêiro ou membro da Equipe de Âpoj-o ou publacação

;-;.q;; da imprensa oriclàr. Estando pelfeitamentê Legiveis' sêm conter borrÕês' rêsuras'

emendas ou êntrelinhâs e áentro do praro de varidade. Por ser apenas uma formalidade gue visa

facilitar os trabalhos, a ausência áo referido índice não inabilitará o licitante:
12.g,1,Ouando o dOCUmêntO for obtj-do via Internet sua legalidadê será comprovada no endêreÇo

efetrônj.co nelê indicado;
1-2-g.2.paderâ ser utilizada, a critério do Prêgoeiao, a documentaÇáÔ cadastral de fornecedor'

constantê dos arquivôs ao ànc, pat" comprovaçâo da autênticidadê de êfemêntos apresêntados pelo

licitante.
12.1O.Havêndo nêcessidade, o Plegoeiro suspenderá a sessão' informando no slstêma

horário para a sua continuidade '

a nova data e



12.L1.Constatado o atendjrento às exigências de habilitaÇão fixadas nestê Edital, o licitante
sêrá declarado vencedor.

13. O.DO ENCà}'INIIÀ}.IENTO DÀ PROPOSIÀ VENCEDOB,A

13.1,À proposta final do licitante dêclarado vencêdor - propoEta aCualízada - dêverá ser
encaninhada no prâzo de 2 (duas) horas, a contar da solicitaÇão do Pregoeiro no sistena
elêtrônico, ê deverá:
13.1.1.Ser êlaborada êm consonância com as êspecificaçôes constantes destê Edital e seus Anexos,
rêdigida em 1íngua portuguesa e impressa êm uma via êm papel tirürado do ploponente, quando fol
o caso, §em emendas, rasuras, êntrelinhas ou ressafvas; suas folhas r:ubricadas e a última datada
ê assinada peto licitante ou seu reprêsentante Iêga1, com indicaÇão: do valol g1oba1 da proposta;
do prazo dê entrega; das condiÇões de pagiamento; ê da sua validadet
13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta ê agêocj.â do licitantê vêncedor, para fins
de pâgamento;
13.1.3.Estar adequada aô úItlmo lance ofertado e a negociaÇão reallzada, acompanhada, dos

documêntos complêmentares eventualrnente solicitados, quando necessários à confirmaÇão daquel"es
êxigidos neste Bdital e já apresentados'
tS.ã,será cotado um único preço para cada itent, com a uti,lização de duas casas decimais, sendo
que, nesse último caso, a indicação em contxário está sujeita a correÇâo, obselvândo-se aos

sequintes critério§ |

13.2.1,E41ta de digitos: serão acrescidos zeros;
13.2.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedênte mênor que cinco, todo o excesso
será suprimido. caso ;ontrário havêrá o arrêdondamênto do diqito antêrior para mais e os dêmais

i Lêns excedenLês suprimidos.
13.3.OspreÇosdeverãoselêxpressosemmoedacorrentenacionaf,opreçounitárioêototalem
algarismos ê o valor global da proposta em algarismos ê pol extênso:
13:3.1.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e tota1, resultado da multiPlicação do

preÇo unitário pela quantidadê, o preço unitário prevalecerá;
i:.i.z.uo caso de divergência entie o valor numérico e o explêsso Por er<tenso, prêva]êcerá o

valor êxpresso pôr extênso;
13,3.3.F1ca estabelêcido que hâvendo divergênciâ de plêços unitários para um me§mo prÔduto,

prevafecerá o de nenor valor.
i3.a,e paopo"ta obedecerá aos termos dêste Edital ê seus Anexos, não sendo considêlada aquela
qlre não'coi.esponda às especificaÇões ali contidas ou que estabeleÇa vinculo à propostâ de outro
licitante.
13.5,A oferta deverá sêr firme e precisa, limitada, rigorosamênte, ao objeto deste Edital, sem

conter alternativas dê preÇo ou dá qualquer outra condiÇão que induza o julgamentÔ a mais de um

resultado.
l3.6.Novalorpropostoêsta.áinclusotodososcustosopelàcionais,encargosprevidenciáIios,
trabalhistas, iributários, comêrciais e quai§quêr outros que incidam dirêtâ ou indilêtamente no

fornecimento dos ben§ '
13.?.ApropostafinaldêveráserdocumentadanosautosêseráIêvadaemconsideraÇáonodecorrêr
da exêcuÇáo do contrato ê aplicaÇáo dê evêntuaf sançáÔ âo Contratado:
13.7.1.T;das as especificaçães do obieto contidas na propo§ta vinculam o Contratâdo'
13,8.Às propostas que cont;nham a dáscriçáo do objêto. o valor e os documentos complemêntales

êstar.ão disponiveis na internet, após a homologaÇâo'
i:.s.o p.urà de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias' a contâr da data

de seu êncaminhamento.

14 .0. DOS RECTTRSOS

14.1.Dêcfarado o vêncêdor e decorrida a fase de rê9u1arizaÇão fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como mÍcroempresa ou empresa de pequeno porte' se for o caso' sêrá concedido o prazo

de 30 (trinta) minutos, pala quê quafquer licitante manifeste a intenÇão de rêcorrêr' de forma

motivada, isto é, indicando Àntra quais decisôes pletende recorrer e por quais motivo§' ern

campo próprio do s istêma.
14.2.Havendo quêm se lnanifeste, caberá ao Pregoêiro verificar a teÍlpêstividade ê a êxistêncla
de motivação dà intençâo de recorrer, para decidir sê admite ou não o lecurso, fundamêntadamente:

14.2.1.Nessê momento o pregoei!o não adentrará no mérito recursal, mas apenas vêrificalá as

condiÇões de âdmissibilidade do recurso;
14.2.2.A falta de manifestaÇão motivada do licitante quanto à intenÇão de recorrer importará a

decadência dêssê dirêito;
14.2.3.Uma vez admitido o reculso, o rêcorrentê têrá, â partir de então, o prazo de três dias

para âpresêntal as razÕês, pàio si"tt'u e]êtrônic-o' ficando os denais ficitantês' desde logo'
intimadospara,querendo,apresentaremcontrarrazôestâÍÚcémpelosistêmaeletrônico,emoutlos
três dias, quê começarão a c;ntar do término do prazo do recorrente, sendo-Ihês assegulada vista
imediata doi elementos indispensávêis à defêsa de seus interesses'
14.3.O acofhimento CIO recUrs; invalida tâo somênte os atos insuscetÍveis de aplovêitamento.

l4.4.osautosdoprocessopermanêceráocomvistaflanqueadaaosintêrêssados,noênderêço
constante neste Editêl '

15.O.DA REABERTURÀ DÀ SESSÀO PÚBLICÀ

15.1.4 sessão púb1ica poderá ser reaberta:
15'1.1.NashipótesesdêprovimentodêrecursoquelêveàanulaÇãodeatosânterj.oresàrealizaÇão
dasessãopúblicaprecêdentêouêmquesêjaanuladaaprópliasessãopública,situaÇãoêmque
serâo repeiidos os âtos anulados ê os que dele dependami



15.1.2,Ouando houver erro na aceitaÇão do preÇo melhor classificado ou quando Ô licj-tante
declatado vencedor nâo assinar o contrato, não retirâr o i-nstrumento êquivalentê ou oão comprovar
a rêgularizaÇâo fiscal e trabal.hista, nos têrmos do Art. 43, §1" da Lei 123l06. Nessas hipóteses.
será; adotados os procedimentos imêdiatamênte posteriotês ao encerramento da etapa de lances'
15.2.Todo§ os licitantes rêmanescentês deverão sêr coDvocados para acompânhal â sessão rêaberta:
15.2.1.A convocaÇâo se dará por mei-o do sistêma eletrônico (chat) ou e-nail, de acordo com a

fase do procedimento l icitatório;
15.2.2.A convocaçâo feita por e-mail- dar-sê-á de acordo com os dados contidos no cadastro Diqital
dooRC,sêndoIêsponsabilidadedolicitantemantêIseusdadoscadastraisatuafizadÔs.

16. O.DÀ ÀDJI'DTCÀÇÀO E HO}OIOGÀçÀO
16.1.O objêto da licitaÇào será adjudicâdo ao licitantê declarado vencêdor'
caso não úaja interposiçâo de rêcurso, ou pê14 autoridade supe'ior do oRC'

dos recursos aprêsentados.
16.2.4pós a fale recursal, constâtada â rêgutaridadê dos atos praticados'
do ORC homologará o procedimento licitatório'

por ato do Prêgoej"ro,
após a rêgular d.êcisáô

a autoridade suPerior

17.0.DO CONTRÀIO
if,f.apa" a honofogaÇáo pela autoridade supêrior do oRC, o adjudicatário será convocado para'

dentro do prazo dê 05 (cinco) dias consecuiivos da data de rêcebimênto da notificaÇáo, assina!
orespectivocontrato,elaboradoemconformidadêcomâsmodalidadêspermitidaspelaLeiE.666/93'
poaarrão o mesmo sofrel alterações nos têrmos definidos pela refelida nolmâ:

if.f.f.o prazo de convocaÇâo poderá ser pr'orroqado ulrta vez, por igual pêríodo' quando solicitado
pela parte cturante o seu transcurso ê desde que ocorra moti-vo justificado aceito pêla

AdministraÇão;
1].1.2.NãoatêndendoàconvocaÇãopalaassinalocontrato,eocolrêndoestadêntlodoprazode
vafidade de sua proposta, o licitanie perderá todos os direitos quê porventura tenha obti-do como

vencedor da l icitaÇão;
1?.1.3.Na assinatura do co trato será exigida a complovaÇão das condiÇõês- de habilitaÇão

consignadasnesteEdita],quedeverão"u..u,,,tid."peloficitaatedulantêavigênciadoreferido
contrato;
17.1.4,Caso o licitante prirneiro colocado, após convocaÇáo, não comparecer, não comprovàr as

condiçóes de habifitaÇão consignadas neste Edital .orr se rêcusar a assínar o contrato' sêm

prejulzo dâ aplicaçâo o." "."1é" fiet'istas neste instrumento e das dêmais comioaÇôês legais

cabíveis a êsse fÍcitante, é iaculiado à AdministraÇão convoca! os licitantês remanescentesr

respeitada a orden de classificaçâo e sucessivamentê, para, após a comprovaÇão dos requisitos
para habilitaçao, anarlsaãa ã pl:àpo"tu e evêntuais documentos complementales e' feita a

nêgociaÇão, assinar o contrato '
1?.2-O contraato que eventualmente vênha a sel assinado pelo licitante vencedor' poderá sêr

a1têIadocomadevidajustificativa,unj.latera]mentepêloContratantêoupor.acÔIdoentlêaa
partes, nos casos previsto;-"ã-o" ' ãs e será rescindiáo' de ptêno direito' confomê o disposto

nos Àlts. '7 -l , 18 e lg, toaás áa í"i A'eee/SZ' e realizado na forma dê fornecimento parcelada'

1?.3.o Contratado fica obrigadÔ a aceitar' nas mesmas condiÇóês contratuais' os âcrésci'mos ou

suprêssÕês que se fizerem "ã" 
to*ptu", até o lespectivo linite fixado no Art' 65' § 1' da Lei

8.666/93- Nenhum acréscimo o"-"'ptà""ao poderá excêder o limitê estabelecido' safvo as supressôes

rêsultantes de acordo celebrado entre os contratantes'

18. O .DO REÀJOSTÀ}{EI(IO
rã-i.ó" p."ço" contratados são fixos e illeâjustávêis no plazo de um âno'

18.2.DeDtro do prazo a. "iõãn"ia 
do contratã e medi'ante solicitaÇão do contratado' os preços

poderão sofrer reajustê apói o interregno dê um ano' na rnêsmâ proporção da variaÇão verificada

no rpcA-TBGE acumulad., t.a.rrao-"" po-r base o mês de aplesentaÇão da lêspectiva proposta'

êxcrusivamente pu.u u" ou.i'fu!ãt" i"li:'tat" e concluida§ após a ocorrência da anualidade'

18.3.Nos reajustês ",]f".q"itJ" 
ao primeiro' o interregno rnlnino de um ano sêrá contado a pârtir

dos efeitos financêixos do ú1tino reajuste'
18.4.No caso de atraso o, ,rão 

- 
á1", r q.áÇão do indice de leajustamento. o contratante pagará ao

contratado a importância cafcufaaa 
-pàtu ú1ti^u valiaÇão conhêcida' lj'quidando a difêrenÇa

corrêspondente tão logo "ã1"- 
a-i"tfgàa" o lndice definitivo' Ej'ca o contratado obrigado a

apresentar memôria de carc,_riá reterenie ao reajustamento de preÇos do valor rêmanescênte, sêmprê

$:r:i:: :::.ti;;" rinais, o indice uririzado para reaiuste sêrá, obrisatoriamente ' o derinitivo'

18.6.caso o indicê estabêlecido pala reajustamento wenha a sêr extinto ou de qualquêr forma não

possâ nêi-s seÍ utilizadô, 
- 

""ià'uaotuao, 
em substituiÇão, o quê viêr a sêr detêrminado pela

IeqislaÇão então em vigor '
t8.7.Na ausência de previsão lega1 quanto ao indice substj'tuto' as partes êlegeráo novo lndice

oficial, para reâjustame"to do ft"ço do valor remanêscênte' pot mêio de termo aditivo'

iã.e.o t.ãj""tu pãderá ser realizado por âpostilamento'

19.0.DÀ COMPRO\rÀÇÃO DE E:XECr'Çâo E RECEBTI',ENIO DO OBJETO

19.1,Exêcutada a presêntê 
"àt'ttutuçao 

ê obselvadas as condiÇões dê adimplêmento das obligaÇÕes

pactuadas, os plocêdimento; 
-; -;;t';" para recebêr-o-seu obieto pelo oRc obedêcerão' conforne o

ã."", ar disposiçÓes dos Alts' '73 a'76, da Lei B'666193'
19.2.Serão dêsignados p.fo ónC representantes com atiibuiÇóês de Gêstor e Fiscal do respectivo

contrato.nostermosaur.ro.^u.riq..rte,especialmenteparaacompanharefiscalizarasuaexecuÇào'
rêsDectivamênte, permitioa a coÉrataçao_de tercei!ôs para assistência e subsídio de informaÇões

pu. L ir,"nta" a essas atribuições'



20.0.DÀs oBBreÀÇõEs Do corrRÀTÀlllE E Do CONTRÀTÀDO

20. 1 . Obrigaçõês do Contratante:
2O.1.1.Efetuar o paqamento retativo ao objeto contratâdo efetivamênte reafizado, de acordo com

as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumêntos hábêis;
20,1.2. propoxcionar ao contratado todos os mêios necêssários para a fiêl execuÇâo do objeto da

presentê contlatação, nos telmos do correspondênte instrumento de ajustê;
à0.1.3.liotiti.ur ô contratado sobre qualquer iiiegulaiidade encontrada quânto à qualidade dos

produtos ou setviços, exêrcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o quê náo exime o contratado
de suas responsabilidades pâctuadas e p.ecêitos Iêgâis;
2O.1.4.Outràs obrigaçóes êstabelêcidas ê relacionadas na Minuta do Contralo - Anêxo III.

20. 2.obligaÇões do Contratado:
20.2.1.Responsabi1izar-se por todos os ônus e obrigaÇÔês concêrnêntes à legislaÇão fiscal'
civil, tri;utária e trabathista, bêm como pol todas as despesas e compromissos âssumi'Cos' a'

qualquertÍtulo,peranteseusfornecêdoresoutêrceilosemlazâodâexecuÇãodoobjeto
contratado;
20.2.2.Sub§tituir, alcando com as despesas dêcorrêntes, os materiais ou serviços que apaesentarem

defeitos, altêrâções, inperfêiÇõês ou quaisquêr .i r rêgula I idades discrepantes às exigências do

instnmênto de ajuste pactuado, ainda que constatados somentê após o recebimentÔ ou pagamento;

20.2,3,Não transferir a Outrêm, no todo ou êm palte, o objêto da contrataÇáo, salvo Ínediante

prévia e êxprêssa autorizaÇão do Contratante;
)o,z.a.uurrtLr. durante a vigêncj"a do contrato ou outros instrumêntos hábêis, em cônpatibllidade
com as obrigaÇões assumida-s, todas as côndiÇóes de habilitaÇão e quaLifj-cação exigidas no

,à"pa"tirro p-toa"""o licitatório, conforme o caso, apresêntando ao contratantê os documentos

necessários, sêmpre que sol icitado;
20.2.5.Emitir Nota EiscaI corrêspondênte à sedê ou filia1 da empresa que efêtivanênte participou
do cêrtame ê consequentemênte a;rêsentou a documêntaÇão exigida na fase de habilitaÇâo;
20.2.6.ExecutaItodasasonrigaçoesassumidassemprecomobservânciaamelhortécnicavigente,
enquadrando_se, rigorosamentel dentro dos prêceitos leqais, normas e espêcificaÇões técnicas

corrêspondêntes;
2O.2.7.outras obrigaçôe§ estabelecidas e rêlacionada§ na Minuta do Contrato - Anexo rrr'

21.0.DO PÀCÀIdSNTO

ãi.t.o puq"*.rrtô será rêalizado mediante plocesso regular e em observância às normas e

procedimeDtos adotados pê-Lo ORC, da segulntã manei-lâ: Para ocorrer no prazo de trinta dias'
contados do pêriodo de adimplemento '
21.2.Odesenbolsomáximoao'perioao,nãoserásupelioraovalÔldorêspectj-voadimplenento'de
acordo com o cronograma .'prot'ado, quando for o caso' ê sempre êm conformidade com â

disponibilidade dê recursos financeiros '
21.3.Nenhum valor será pago ao contratado enquanto pendente de llquidação quafquer obrigaÇão

financêira que lhe for intpã"iu, t* "itt'at de penaliaaae ou inâdimplência' a qual pode!á sel

colnpensada corn o pagamento pendente, sem que issà gere diieito a acIéscimo de quafquer natureza'

21.4.Nos ca§os dê eventuai! atrasos de pagamênto nos teünos dêste instrumento' ê desde que o

Contratado náo tenha concorrj-do dê alguma foína para o atraso, será adrnitida a compensação

financeila, dêvida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

êfetivo pagâmento aa parcelJ'-ã" ãcur:gou *otuiótj-o" dêvidos em razão do atlaso no pagamênto

"ãiaã 
..i.úf.aos com utilização da sejuinte fórmufa: ÉM = N x vP x r' onde: EM: encargos

moratótios; N : númêro ae dias entre a aata prevista para o pagamênto e a do efetivo pâgamentoi

vP = valor da parcela . ""i 
pugu, e r = inàice de compensaçâo financeir:a' assim apurado: r =

(TX i- 100) + 365, sendo 11 =' p-ercentual do IPCA-.IBGE acumulado nos úItimos doze mêses ou' na

sua fa1ta. um novo índicê adotádo peto Governo Federal que o substitua. Na_hipótesê do refêrido

indicê estabelêcido para u ao'putàçao financêira venha a ser extintÔ ou de qualquêr formâ não

possa mais ser: utilÍzado, "àiã 
uaoiuao, êm substituição, o que viêr a sêr dêterminado pela

IegislaÇáo entâo em vigor.

22. O.DÀS SÀNÇÕES ÀDMlNr SrRÀErVÀs
22.7.QrreÍ, convocado aaattto 

-ao prazo de vafj-dadê da §ua proposta' nâo celebrar o contrato'

deixar de entregar o,, .u1."àniu. documêntaçâo farsa e;lgida para o celtômê' ensêjar o

retardamento da êxecuÇâo oe seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÇeo

do contrato, comporta!-se aa 
^àào 

i"iaa""o' dêclarar informaçOes falsas ou cÔmetêr fraudê fiscal'

oarêotido o dirêito a "*pl.-Jàft"", 
ficará impedidÔ de Iicitar ê contratar com â União' Estados'

3i:;;;;a:a.."i .; ;";l'.roi;;, 
'"erá aescredenciado do sisrêma dê cadastramênto un.if icado dê

EornêcedoresslCAEdoGovernoEedêraledesistemassemelhantesmantidosporEstados,Distrito
Eêdêra1 ou Municipios, p.ro-p.uro dê até 05 (cinco) anos, sêm prejuízo das multas prêvistas

nêstê Edital ê das demais cominaçôes legais'
22.2.A xecúsa injusta êm d.j--";;';ã "o 

p.i. ." obrigaÇôes assumidas e preceitos regals, sujeitará

o Contratado, garantÍda u ptét'iu defesa' às seguintes penalidades prevj'stas nÔs arts' 86 e 87'

da Lêi 8.666193: a - advêrtência; b - mufta de mora de o'5t (zero virgula cinco pol cento)

apllcada sobrê o valo! do contrâto por dia de atraso na entrega' no inicio ou na êxecuÇão do

objêto ora contratado; c - multa ae iot (ae, por cento) sobre o vafol contratado pela iDexecüção

totalouparcialdocontlâto;d-si'muftaneamentê'qualqrJerdaspenalidadescabíveis
irnau*.,tt"aà. na Lei 8.666193 e na Lei 7A'52O/A2'
22.3.Se o valôr da nurta ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de L5 (quinze) dias

após a comunicação ao aot'ttutuao, será automaticamente dêscontado da primê1ra parcê1a do



pàgamênto a que o Contratado viêr a fazer jus, ac!êscido dê juros moratóri'os dê 1?5

cento) ao mês, ou, quando foa o caso, cobrado judicialmente'
22.4.Ap6s a aplicaçáo de quaisquer das pênalidades pr:evi§tâs, realizar se-á comunicaÇào
ao Contratado, e publj-cado na imprensa oficiêI, êxcluidas as pênalidades de advertência
de mora quando for o caso, constando o fundamênto legal da puniÇão, informando ainda que
§erá registlado e publicado no cadastro corlêspondente.

(um por

escrita
e multâ
o fato

23. O.DÀS DÍSPOSTçõES GERATS

23.1.Da sêssão púb1ica do Pregão divulgari-sê-á Ata no sistema e1êtrônico.
23.2.Não havendo expedientê ou ocorrendo qualquêr fato supêrveniente quê lmpeÇa a !êalizaÇáo do
certalne na data marcada, a sêssão será automatlcamênte transfêrida pala o primeiro dia útiI
subsêquênte, no mesmo horário antêriormentê êstabelecido, desdê que não haja comunicaÇâo em

contrário, pelo Pregoei ro.
23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus Arexos, no aviso e durante a sessão
pública observaráo o horário de Blasifia - DE.
23.4.No julgamento das propostas e da habilitaÇão, o Pregoeiro podêrá sanar erros ou falhas quê

não altêrêm a substância das propostas, dos documêntos e sua validadê jurídica, mêdiante despacho
fundamêntado, registrado em Ata e acesslvel a todos, atribuindo-lhês validade e êficácla pala
flns dê habi liLâçào e classiticaÇão.
23.5.4 homologaÇão do re§ul-tado desta licitaÇão não implicará dlrêito à contrataÇâo.
23.6,As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interprêtadas em favor da ampliaÇeo dâ

disputa entre o5 interêssados, desde que não comprometan o interesse do oRC, o plincipio da

isonomia, a finatldade e a sê!Íurança da contrataÇão.
23.?.Os licitantes assumem todo§ os custos dê preparaÇáo e apresentaÇão de suas propostas e o
ORC náo sêrá, em nenhum caso, responsáve1 por esses custos, indêpêndentemente da conduÇão ou do
rêsultado do processo licitatório.
23,8.para todos os efeitos. na contagem dos prazos estabelêcidos neste Edital e seus Anêxos,
excluir-sê-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, Só se iniciam e vencem os prazos
em dias dê êxpediente no oRC.
23.9.O desatêndimento dê exigências formais não essenciais não importará o afastamento do

licitantê, desde que seja possivel o aproveitâmento do ato, observados os princípiôs da isonomia
ê do interêsse públ ico.
23,10.8m caso de divergência entre disposiÇóes do Edital ê de seus Ànexos ou demais peças que

compõem o procêsso, prêvalecerá as do Edltaf'
23.11.Decairá do direito dê impugnai perante o ORC nos têrmos do presênte instrumento, aquelê
que, tendo-o aceitado §em objeÇáo, venha a apresentar, depois do iulgamênto, falhâs ou

irregularidades que o viciâram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de lecursÔ.
23.1,à.gs dúvidas surgidas após a âpresentaÇão das propostas e os casos omissos nestê instrumento,
ficarão única e excfusivamente sujeitos a intêrpretaÇão do Prêgoêiro, sendo facuLtada ao mesmo

ou a autoridade superiôr do oRc, em quafquêr fase da l-icitaÇão, a promoçáo dê diligência, na

formâ do Art. 43, §3., da Lêi 8.666/93, destinada a esclalecer ou a complêmentar a instruÇão do

processo,
23.13.O Editat ê seus Àrexos taíücém estão disponibilizâdos na integra no endereÇo êIêtrônico:
https : / /wuw. portaldecompraspubl icas. com ' br; e poderáo ser lidos, e quando fol o caso obtidos'
mediante proaa"so regufar ê ob§etvados os procêdimentos definidos pelo oRc, no êndereÇo: Av'
presidentà João Pessoa, 4? - Cêntro - Mogeilo - PB, nos horários normais de expediente: das

08:OO as 12:00 horas; mesmo endereÇo ê hor:ário nos quais o§ autos do proce§so administrativo
permanêcêrão com vista franqueada aos i-nterêssados.
ã3.1a.puru dirimir êventuais controvérsias decorrêntes deste celtame, excluldo quafquer outro,
o foro cômpetente é o da Comalca de ltabaiana, Estado cla Pâraiba'

Mogeiro - PB, 08 de Feverej'lo de 2422.

ELÀV lANO CLEBSON ARÂÚJÔ
Prêgoeiro Oficial



ESTÀDO DÀ PÀRJÀIBÀ
PREFEITT'RA MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERI.íANENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO I

TERMO DE

CODIGO
1

PREGÃO EI,ETRôNI CO NO OOOO2/2O22

REFERÊNCIA - ES PECI TICAÇÔES

2.0. DÀ \'USTÍFICÀTIVÀ
2.1.A contrataÇâo acima deScrita, que será processâda nos têrmos dêste instlumentÔ convocatório,
especificaÇõês técnicas e informaçôes compl-emêntares que o acompanham' quando for o câso'

1.,"tiri.u-"e, Pela neces§idade da devida efetivaÇão de compla para suprir dêmanda específica -
áOt:traraÇÃO DE EMpRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERÍAL DE LIMPE2A E SANEANTES PARÀ DÍVBRSAS

SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - Considerada Oportuna e imprescindivêI' bem como re1êvânte rÔêdida

deinteressepúblico;eainda,pelanecessidadedêdesenvolvimêntodeaÇõescontinuadasparaa
promoÇâo de aii-ridades pertinenies, visando à maximlzaÇão dos recursos em rê14Ção aos objêtivos
proqaáaudos. observadas as dirêtrizes ê mêtas dêfinidas nas ferramêntas de pranejamento

aprovadas.
2.2,As características e especificêÇõe§ do objêto ora licitado são:

D I S CRIXINÀÇÀO

Água sanitária, 1 litro, sofuÇão aquosa, a base de hipo- clorito sódlo ou

cátcio, emlalagem com validade de 6 (seis) meses, frasco plástico opaco'

teor de cl.cro atlvo 2? PP à 2,41 PP

Água sanitária, 2 litros, soluÇão aquosa, a base de hipo- clorito sódio ou

cátcio, eflüalagem com vàLidade de 6 (seis) meses, frasco p1ástico opaco'
teor de cloro ativo 29 PP a 2,52 PP

ÀIcalinizantê, detergente en pó a1ca1ino, de baixa êspuma' indicado para

roupas hospi!aLâres,-rulldade leve e pesada' saco 20 kg Regls!ro- ÀNvISÀ'

Álcool Liquido ?0 t GALÀO CoM 5l
ÁIcooL GeL 70 : 1Kg

Álcoo] Gel l0*, enrbaLgem com 05 1ilros. Registlo ANVISÀ

alaoo.L Lrquloo u' rL
Am" idnL' .i' rotrpds 2lrLros
Àmaciânt€ de roupas hospitaiar.es, coír !ensoaticos cationicos' aroina suave'

acondicionado em baLde de 2O Iitros. Registro ANVrSÀ/MS'

Avental de napa PVC, cor branca, corn bâinhas costura- das 'Ôm 
1 cm viradas

I vez. Colocaçao de debrum de brim, 100! atgodão, de 1cn. (colocadcl en todâ

a er( tensão da cava do avental, sendo que na parle superior flca 42 cm para

amarraÇão do pescoÇo e na parte inferlor 57 cm para anarraÇão da cintura'
Balde em mât;;r.al plástico: resistente 10Oii virgem com a1Ça de metal com

capacidade mínima Para 10 Irtros.
Balde em rateriaL pláslico: resistente 1003 vlrgen ccn alça de metal co'n

.capacidade minima para 15 Iitros.
eul"a" ern material plástico: resistente 100'e vrrgem com capÀcidade minima

para 100 lr!ros, com tampa.
ealde em material pfástico: resistente 100g wlrger' com capácidade minima

para 60 litr:os, con tampa Cor branco
;oblna picotada em pofielilenc 20x30cm, pacote com 500 unidâdes

Bobina Plástica Picotada Grande 40x60 2,5Kg c/300 unidades
Cabide, Tradrcional Fino 7mm pâcote .Com 50 Unidades

Caixa p1ástica versáti1 retanguLar c/ tanpa 15 LTs

Cera liquida incolor com ?50m1

cesto p]ástico telâdo para lixo coIll capacrdade de 10 litros
crrupeii rntanti:' corr lico dé silicone para crlanÇas a par tar de 6 meses

CLoRo 2? 5 litros - SoluÇão ce hipoclorito sódlco a 2?' acondicionaCo em

galão com 5 Litros
õro.o 

"rn 
pó para làvagem de roupas hospitalares' utiLizâdo Para ciesinfecÇão

à .ã.oça.'a.'""1;dadeá pesadas e leves' BaLde com 20 kg Registro ANVTSA'

Colônrâ infantil 12OmL, der.IxâloLcgrcameôte testada' com essências de lavanda

e bergamo!â e conpfexo de prote ina de trigo h1dÍo1Ísada'
CoIônlainfantit4O0ml,testadadermatologicamente'Iivredeparabenos'
fragrância
copá descartável de poLipropileno, com capacidade nín:nâ de 180 ml' pacote

.. 00 un roddes
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1. 0 .DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇâo: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ PORNECIMBNTO DE MÀTERIÀL DE

LIMPEZÀ E SANEÀNTES PARÃ DIVERSAS SECRETARÍAS DESTE MUNICÍPIO.



21

28

29

30

31

32

38

33
34

, 3s
36
3',7

Copo descartáve] de polipropÍIeno, com capacidade mi- nima de 50 m1, com 100
(cem) copos
Crême dental adu.Ito,, com f1úor,.9O gramas, com prote_ ção anticáries.
crene dental infântil com flúor ativo, 50 gramas, com proteÇão anticáries e

baixa abrasividade. sabor Tutti- fruti, Morango ou uva
Creme dentaf infantil sem flúor, 50 gramas, com ProteÇão anticáries e baixa
abrasividade. sabôr Tutti fruti, Moran- go ou uvâ.
Crême para pFntear tniàntil' i00 mL. redulor cle volume, desenüaràÇante, sem

enxágue ê c,om agêntes condici on-an! e s, para todos os tipos de cabelos
De sengo rclur;nt e : limpador dê uso geraf, pãra limpeza de cozinhas, pias,
banheiros, icleal para remover gordu ras perfumado, enüalagem com 500m1,tipo
mu 1t i uso.
Desinfetânte com frag!âncià Plnho ou lavandâ em embalagem de 2 litros
DesinfetdnLe lacte.,áida e germicida, uso hospiEalar, o base de oLartenario
de amônio (teor ativo a partir de 2B)pâra uso em áreas criticas, seni-
criticas e não criticas. GaIáo com O5 fitros. Registro na_ANvÍSA/MS '
'Dêsodorizador de ar: com váfvufa dosadora de sPray c com 300m1'

DeLergentê Ltquroo pàra louÇàs 500 mI

Detergente concentradà para limpezà pesada com àIto Poder de dêsengoldurar'
Gafão com 5 litros. RegÍstro ANVISA/MS

Detergentê neutralizante aLcal].nizânte, aÇão neutralj'zante das loupas que

ultilízam produtos com cloros e alcalinos no seu processo de favagern Balde
com 20 kg. Pegrstro ÂNVISÀ.
rsco.r. ae"iui i"t""iil cerdas de Ny1on, uniformenente arredondadas' cabo

reto ê ânatônico, meclindo de 15 cm a 17 cm' Cores sorti'lâs e e baladâs
1nd ividudlmente
Esponjà de dÇo: eflúafadas em pdcore c/ OB unidades
oscâia para vaso sanitário com cabo de prástico
Esponja Du-pla fac-e.para linpeza de superficiês.e utensilios em getal
rfanàfa: pãia lirpÀza, cor vermelha, 10,0t algodão. 

-- 
dimens õe s 40 x 60cn

Folha de alum1nio, rolô com l,5x 0,30 metros
Fósforo: êÍüalagem com 10 caixas
Flalda Des;rtáve1 tamanho EG (13 a 15 kg), pacote com 70 unidades' formato

.".iã.i"., testada derlnato- log.icamente, hipoalérgicaT com fitas elásticas
uãà.iru. p..u fechamento, indicador de umidade, barleilas anti- vazamento

iÀp..."a"â;-" e absorÇão eficiente com geI extra' Todos os compooentes devem

sei atóxicos, sem propensão â causâr irritaÇão ên contato-.corn â pele

Fralda Desaartávef tamanho G (10 a 13 kg), Pacote com 80 unidàdes' formato
anatômico,testa.Iadermatofogicanente,hipoalérgica,comfitaselásticas
;;;;i;"; ;"." fêchamento, indicador de umidade, barrêiras ântivaza mento

iÃpã.*"a"êi. e absorção eflciente com gel extra Todos os conponentes devem

sei atóxicos, sem pro-Pensão a causàr irritaÇão em contato con ã pele'
Erafda Descartáve1 tamanho M (5 a 10 kq), pacotê com 90 Unidades' formato

anatômico, testada dermatologi- camente, hipoalérgica' com fitas e1ásticas
;;;.i;;; ;.." fechamento, indicador de umidade, barreiras ântivaza- mênto

i.pã.."i"ár" e absorçáo efj'ciente com ge1 extrâ' Todos os componentes devem

sei atóxicos, sêm-Pro- pensão a causar irritação em cootâto com-a pele

Eralda Descartáv;1 tânanho P (3,5 a 5 kg), Pacote com 100 Unidâdes' formato

anatônico.tesladadermatologicamênte,hipoaférgicâ,comfitaselástj.câs

"à""i"." 
p.t" fechaÍnento, lnclicador de umidade' barrêiras ântivaza mento

i.pã.*"ã"âf" e absorção eficiente conl ge1 extla Todos os componentes devem

se'r atOxicos, sem pro- pensão a causar j'!ritaÇão em contato com a pele

cuardanapo.de papel', dim€nsôês 2ox22cm PCT,-com 100'
gasils flexíveis enbâlagem com,..75 unidadê ,,-.
LenÇol soiteiro, dimensão do 

-ienÇo1: 2015 x 1300 Íur modelo; 1009 afgodão

Brdnco.
Límpa vidr,o. com álcool com 500 mI
Lixej.ro e,rl polietifêno com EamPa e pedal, 15 LiEros
Lustra nôveis, em elÍüalâgem com 200n1, iasm-im

",rar" 
ern--_látex: resistente à produtos e químicos' anticollosÍva'

anticlerlapante tarnanhos G cano longo
Luvaemlátex:lesistenteàproduEosequímicos'ânticorrosj'va'
ent_ide r raf)ante tamanhos til cano fongo.'
L;;ãêmlátex:resistenteaproautosequínicos'ânticolrosiva'
antiderrapante tamanhos G cano curto'
Luvaenlátex:rêsistenteâprodutosequímicos'anticorrosiva'
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antiderraPantê -tamanhos M cano curto'
Mamadeirâ infaniil 120 mI, para criânÇas mâiores de 6 meses'. Frasco' tanpa'

rosca e disco de vedação com- Postos Por po]lProPl]eno - 
BrcÔ em silicone

.ããiã,'a..""- parente, atóxico,.e ae...racrr Li,mpeza. l,ivre de Bisfenol-A'
Mamadeira infantil_ 2aO ml, parà criãnças maiores de 6 meses' Erasco' tampa'i

rosca e disco de vedaÇão com-Postos por potiplopiteno' BicÔ êm siliconê
.ããIi, ar."": p"."nt", .tori"o,.à dê fáci1 l,impeza ' Livre de Bisfenol À'

orqânizaaor plástico transparente 16,5 Litros
Pá parâ lixo Pfãstica cabo en madeira revestido em pfás- tico afilado e

I ixàoo, 5ocm,

UND

UND

15ol
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Palito para dentes Câlxa com 100 Unidades

Pano de prato: 100q algodão alta absorçãÔ medindc 68x40cm' reforÇado'

lano para chão: alvelado, tlpo saco duplo' medrnCo 46 x 70cn

Papel. higiênico rolo: branco, neutro, macio' pico!ado'medindo 30mx10cn'

boa qualidade, pacotes cm 4 unidades
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UND

PCT

2 00,
800:

2000
10000
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2000



68
69

, 70
'71

Papel Toalha lnterfol.hada Br:anco pacole c/1000 foLhâs
Papel toalha, em rolo, branco, neutro, PCT c/ 02 Ur,r-dades

::::l 
ti,*}".",tT no.,1:o'.:* 

..,o"" hospirarares. lavasem e pré-r;vasem de

sltlidades pesadas, Balde de 20 kg. Registro ANVISA

Pastilha pedra sanitária, odorizàdo,r para vaso sanitário 409

Pent e I l no
?ente pIástíco pala cabelo
Pofidor de aluminio, ideal para remover mânchas de fer:vuÍa e encardidos
crônlcos, com 500 nL
Polidor de uso gerâI, produtc de múlripla aÇão. Pala remoçáo de gorduras
fuligens e manchas em geral em plásticos, courinos, fórmica, vidros' móveis

e L ênsl, ios, con q00 mI
Prendedor de roupas em madeira, pacote ccm 12 unidades
Rodo para piso grande, com duas borrachas, 60cm, c/ cabo em inadeira revestido
en plasl-co de L20 'm
Rodo par piso pequeno, com duas borrachas, 30 cn c/ cabo em madeira revest:do
ôÍ pl dstlco de 1,20 cm

Sabão em pastâ em erüalâgens de 5009

Sabão em pó PCT c/ 500g, com brânqueadcr óptico, tensoativo blodegradável'
tamponantes e fragráncia Ia vanda. Àplicável na favagem de variados tiPos
de na lavagem de variados trpos de..roupas e tecldos
Sabão em tablete con 05 Lhidades 1kg

sabão para lavar roupas liquido, erbalagem 5 litros, com branqueador óptíco'

""rr"o.i.ro 
biodegradáveI, ajus- tador de viscosidade, tamponantes e

fragrância lavàndá. Àpl1cável na lâvagem de variados tipos de roupas e teci-
dos 

com branqueadorSabão para Iavar roupâs Líquldo, embafagem de 1 1itro' 
'

óptico; tensoativo biodegradável, aius tador de vrscosidade' tamponantes e

:iagrancia lavanda. Apl'icável na I'avagem de varrados tipos de roupas e teci-
dos.
sabonete Iiquido corporal, em eÍrlcatagem de 250m1

Sabone!e liquido em eÍúalagem de 1 1ítro
sabonete Ií;uido infantil em erbalagem de 21Omf, dermatologicamente testado'
.ôm êssênciâs de lavanda e bergamota e comptexo de proteina de trigo
hidrcl isada
SaboneteLíquidoinfantil,4C0ml,comphfisiolóqico,hi-poalergenicoe
sem ffanatos, parabenos, sulfatÔs e corantes
sabonêtê Líquiào aÇão bactericida e germicida par:a as mãos' em embalagem de
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Saco plástico Para lixo preto/a zul resistentê, capacidade para 100 litros,
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eróalagem pláslica resislente "n 05 unidades
sa.o piastico para 1]xo preto/azuf: resistenle, com capacidade para 30litros'
enüalâgem plástica resistente 'Ôm 

10 Unidades'
Saco pLást]'co para lixo prêto/azul: resistenie, capacidade para 50 Iitros'
medinào ls x fôs cn, eÍrbalagem Plástlca resislente com 10 Unidàdes

Saco paiá Lixo infectante branco com capacidade de 50-1t

saco para tixo infectante branco com capâcidáde de 100 ll
SacoLas plástica virqen branca espessr'rra 2,5 micrâs'con alÇa' medidas 40 x

80 cn, PCT com I rG

sapól10 líquldo 300m1

shampoo lnfantil 400 m], com ph fisiológico' hrpoalér91co ê se:n flanatos'
pà r db.nos, su-tê-o5 o co.anles
inarnpoo rnfantit 500 ml, com ph neutro, para todos os tipos 'tê cabelo

SDravlnsetrcldaabaseoeaguaêconóieodêcitronê]a,comnominimo2999,
;I:;:,.;;i," mosqu'tos, p..niton- ôd!êLàs e rormiods'

Tapetes de algodão 40x60 cm

Toalha de banho 100% algodão tamanho: 0,80x1' 40cn

Toalha de nesa 1,40x2,40cn, em plástíco
Toalha de ros!o: 70x45cm, ein tecido: 1003 algodão e barra en viscose'

Toalha pra mão 100*. alqodão 30x5ocm

Touca dê rede (furadr-nha) dês!inada ao manipulador de alimentos' com formato

de pequenos favos de mel
touca Descartá,veI C/ Elas!ico Tnt Branca' pacote c/ 100 unidâdes

Vàs s our " oô p.t hâ

vassoura de pelc misto: medin'lo 50cln' com cabo Ce madêira revestido eú

plás llco com 1,5
va""or.u au piaçava, medindo (20x3)cm com cabo em mâdeira rêwêstida medindo
,,50
vassoura em nylon nedindo 50cm, com cabo de madeira revestidc em p]ástico

con l,' met Los
Vassourão gari 60 cm, càbo em madeira 1'50 cm

UND

UND

XG

UND

UND

UND

UND

400
800

720
s00
100
150

-?50
300

PCT

uN q,-..,'
UND

500
100
250

100
101
1A2
101
104
r05

106
107
108

109

110

111

450

300i

acordo com as

do objêto da

3. O.DÀS OBRIGAÇõES DO CONTRÀÍÀNTE

i.i.efatrrat ô pagamento relativo ao obieto cootratado efetivameôte rea-tlzado' oe

cláusulas do rãspectiwo contrâto ou outros instrmentos hábeis'
3 . 2 . Proporcj.onar ao contratado todos os meios nêcessários pa!a a fiel êxecuÇão

p.ã"a"tà contratação, nos termos do correspondentê instrumento de aiuste'

5004

800
1000



4.0
4 .1-
tri
rír
4.2

3.3.Notificar ô Contratado sobre qualquêr irregufaridade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ôu serviÇos, êxêrcendo a mais âmpla e compfeta fj"scalização, o quê não êximê o Contratado
de suas responsabilldades pactuadas e precêitos leqais'
3.4.Outrâs obrigaÇôês êstabetêcidas e relaciooadas na Min\'rta do Contlâto - Anexo III'

. DÀS OBRIGÀçôES DO CONTR,ATÀDO

. Rêsponsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇôes concernentes à leglslação fiscal. civi1,
butária e trabalhista, bem como por todas as despesas e comPromissos assumidos, a qualquêr
u1o, pêrânte seus fornêcedores ou terceitos em razáo da êxecuÇão do objeto contratado.
.Substituir:, arcando com as despêsas dêcorrentês. os matêriâis ou serviços quê apresentârêm

dêfeitos, altêraÇões, imperfeiÇôes ou quaisquêr irregularidades discrepântes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o rêcebimento ou pagamento.
4.3.Não transfêrir a outrem, no todo ou em partê, o objeto da contrataÇão, salvo mediante piévia
e expressa autorizaÇão do Contlatantê.
4.4.úanter, durantê a vigência do contrato ou otltros inst mêntos hábeis, êm conpatibilidade
corn as obrigaçôês assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas no

respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante ôs documentos
nêcessários, sênpre quê solicitado.
4.5.Enitir Nota Fiscal correspondente à sêde ou fifial da emprêsa que efêtivamente par:ticipou
do cêrtame ê consequentemente aprêsentou a docunentaÇão exigida na fasê de habilitação.
4.6.Executar todas as obrigaÇóes assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,
ênquadrando-se, tigorosamentê, dentro dos preceitos fegais, normas e especj-ficações técnicaS
correspondentes .

4.7.Outras obrigaÇões êstabelecidas e relacionada§ nâ Minutâ do contratÔ - Anexo 11I.

s.O.DO PRÀZO E DÀ \TGÊNCIÀ
5.1.O prazo máximo de êntrêga do objeto da contrataÇão,
hipóteses previstas no Art. 57, § 1", da t-ei 8'666/93,
da emissâo do Pedido de CômPla:

Entregar Imediatâ.
5.2,4 vigência do respectivo contrato será determinada i

2022, considêrado dâ data de sua assinatura.

que
está

admite
abaixo

prorrogação nas condiçôes ê
i ndicado e sêrá considerado

até o final do êxêrcício financeiro de

6. O . DO REÀ,JUSTÀT.'EIITO
6.1.os preÇos contratâdos são fixos e irrêajustávêis no prazo de um aDo'

6.2.oeniro do prazo de vigência do contrato e mêdiante solicitaÇão do Contratado, os preços
podêrão sofrer: reajuste após o interregrno de um ano, na mesna proporÇão da variação verificada
;o IpCA-IBGE acumuladô, tomando-se por base o mês dê aprêsêntação da rêspectiva proposta,
êxclusivamênte para as obrigaÇõês iniciadas e coocluidas após a ocollência da anualidadê.
6.3.Nos reajustês subsêquenaes ao primêiro, o interrêgno minlmo de um ano §êrá contado a par:tir
dos efeitos financei!os do úItimo reajuste.
6.4,No caso de atraso ou nâo divulgaçãÔ do índice de rêajustamento, o contratante pagará ao

contratado a importância calculada pela ú1tima var:iação conhecida, liquidândo a difer.enÇa
cortespondênte iao logo sêia divul-gado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigi.do a

apr:ese;tar memória dê cáIculo referente ao reajustamento de plêÇos do valo! remanescentê, semple

quê êste ocorrel.
á.s,ttas aferiçôês finais, o indice utilizado para rêajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.CasooíndiceestabêlecidopararêajustameDtovênhaaserextintooudequalquerformanão
possanaj-sserutilizado,seráadotado,êmsubstituiÇão,oquevierasêrdeterminadÔpe1a
legislaÇão entâo eÍn viqor.
6.í.Na ausência de previsão legal quanto ao indicê substituto, as paltês elegêrãÔ úovo índice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor rêmanescente, por meio de termo aditivo'
6.8.o reajuste poderá ser realizado por apostilamento'

7.O.DO PÀGÀI''ENTO
T.l.opagamentoserárealizadomêdianteprocessolegulaleemobsêIvânciaàsnormase
procedimentos adotados pêfo ORC, da sêguinte manêira: Para ocorrer no prazo de trinta dias'
contados do pêrlodo de adimplemento.
7.2.O dêsembolso máximo do periodo, não será srlpêIiol ao vâfor do respectivo adimplemênto, de

acorclo com o cronogralna àprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a

disponibilidade de lêcur§os financeiros.
l.3.nenhum valor sêrá pago ao contratado enquanto pendentê de fiquidação qrlalquer obrigaÇão

financeata que thê for imposta, em virtude de penalidade ou inadinplência, â qual poderá ser
compensada com o pagamento pendentê, sem que isso qêIe direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DÀ COMPRO]IÀÇÀO DE EXECUÇÃO E RECEBTITENTO DO OBJEIO

8.1.8xêcutada a presentê cootrataÇáÔ ê observadas as condiÇões
pactuadas, os procedimentos e prâzos para recêber o seu obiêto
caso, às disposições dos Arts. -13 a'16, da Lei 8 666193'

g.O.DOS PROCEDTMBNTOS DE FrSCÀ!ÍZÀÇÃO E GERSNCIÀ!@NTO

9.1.SêIãodêsj-gnadospêlocontratantereprêsentantescomatribuiçõesdêGestoreEiscaldo
contrato, nos termos da norma vigentê, êspeciâ]mente para acompanha! e fj'scalizar a sua exêcuÇão,

respectivamentê, pêrnitida a conirataÇão de terceiros para assistêncj,a ê subsídio de pertinentes
a essas at ribuiÇões

dê adimplêmento das
pelo ORC obedecerão,

obrigaçõês
conforme o



10.O.DÀS SâlrÇõEg ÀDMTNTSTRATT S
10,l..ouem, convocado dentro do plazo de validade da sua proposta, não ce1êbrar o contrato,
dêixar dê enttêgar ou apresêntar documentação falsa exigida para Ô certarne, ênsejar o

retatdamênto da execução de seu objêto, não mantivêr a proposta, falhar ou flaudar na êxecuÇãÔ

do contrato, comportar-se de modo inidôneo. dêcLarar infolmaÇõês falsas ou cometêr fraude fiscal,
garantido o dirêito à amplâ defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
iistrito Fêdera1 ou Municípios e, sêrá descrêdenciado do sistema dê Cadastramênto Unificado dê

Fornecêdores SICAF do Governo Eêderal ê de sistemas sêmelhantes mantidos por Estados, Distrito
Eêdêra1 ou Municipios, pêIo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas prêvistas
nêste Edital e das demais cominaçôes legais.
10.2.A recusa injusta em deixar de cumprir âs obrigaçóes assumidas ê precêitos legâis, sujêitará
o contratado, garantida a prévia defesar às sêguintes pena.tidades plevistas nos Arts. 86 e 87,

da Lei g.666l93i a - advertência; b - nulta de mora de O,5t (zero virgula cinco por cento)
aplicadasoblêovafordocontlatopÔrdiãdêatrasonaêntlega,noinicioounaêxecuÇãodo
otl"to oru contratado; c - multa de 1Ot (dêz por cênto) sob!ê o valor contratado pefa inexêcuçáo

toÉa1 ou parcial do contrato; d - s imuftaneamente, qualquêr das penalidâdes cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 7A'520/02'
10.3.Se o valor da multa ou indenizaçào devida não for recofhido no prazo dê 15 (quinze) dj-as

apôsacomunicaÇáoaoContlatado,seráautomaticamentedescontadodaprimeirapa!cêlado
pàganento a que o contlatado vier a fazer jus, acrescido de iuios moratórios de 1t (um por

t.rrto) uo mês, ou, quando for o caso, cobrado judj-cialmentê'
10.4'Apósaaplicaçãodequaisquerdaspenafidadesprêvistas,rêalizar-se_ácomunicaÇâoesclita
ao Conlratado, e publicado .u i^p..t"t àti(:iut, êxcluidas as penâlidadês de advertência ê multa

de mora qllandô for o caso, const;ndo o fundamênto 1eqa1 da puniÇãÔ' iofÔrmando âinda que o fato
será registrado e publicado no cadastro corrêspondêntê'

11. O.DÀ COMPENSàçÀO FINÀNC5IRÀ
11.1.NoScasosdeêventuaisatrasosdepagamentonostermosdestêinstlumento,edesdêqueo
contratado náo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação

financeira, dêvida desdê a data limite fixada para o pagamento até a data correspondentê ao

êfetivo pagamento da parcela. os encargos moratórios devidos en razâo do atraso no pagamento

"ãiao 
.af.rfuaos con utiti-zação da seguinte fórmu]a: EM = N x vP x r' onde: EM = encarqos

moratórios; N = oÚmêro de dias entre a áata prevista para o pagamento e a do êfetj_vo pagamento;

Vp = valor da parcefa a §er paga; e 1= 1nàice de compênsaÇâo financeira' assim aprlrado: 1=
(Tx + 1OO) + 365, sendo 1X = p;rcentual do IPCA IBGE acumulado nos últimos dozê me§ês ou' na

sua fa1ta, um novo índicê uaotáao ptlo Governo Fedêral que o substitua' Na.hipótêsê do refêrido
índicêestabelêcidoparau'.o^p",,"uça"fj.nanceiravênhaasêIextintooudequalquêrformanáo
possa mais §êr utilizado, sttà aaoiaao, em substituição' o que vier a sêr determinado pefa

legislaÇão êntáo em vigor.

12. O.DO MODELO DE PROPOSÍÀ

12.1.É parte integrantê deste Termo de

o l-icitànte utiliza-1o como referência
Rêferência o modelo dê proposta correspondêntê' podendo

- Anêxo 01.

GILVAN I'ERREIRA DE I,IMÀ
SECRETÁRIO



ÀTEXO 01 ÀO TERT,to DE RÉFERENCIÀ

PREGÃO ELETRÔNI CA N" AAAO2/2A22

CODIGO

ESÍÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
PREFEITURÀ MI]NÍCIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÂO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

PROPOSTÀ

MÀRCÀ/IIODEIO

PROPOSÍÀ

OBJETO: CONTRÀTÀÇÃO DE BMPRESA PAIA EORNECIMENTO DE MÀTERIAL DE LIMPEZA E SÀNEANTES PARA DlVERSAS

Nos termos da llcitaÇâo em eplgrafe, aprêsentâmos proposta conforme âbaixo:

1

D I SCRIMINÀCÂO

Água sanitália; 1 litro, soluÇão aquosa,
a base de hipo clorito sódio ou cálcio,
eÍüalagen com validade de 6 (seis) mesês,
frasco pfástico opaco, teor de cloro ativo
2g PP A 2,59 PP

Água satritária, 2 litros, sofuÇão aquosa,
a base de hipo- clorito sódio ou cá1cio,
embalagem com validâde de 6 (sêis) meses,
frasco plástico opaco, teol de 'fÔro alivo
2g PP a 2,51 PP

Ncafiniàante, detêlqente em pó alcafino,
de baixà espuma, indicado para rouPas
hospitafares, sujidade feve e pesada'
Saco 20 kg. Registro ANVISA.

Á.Icoo] riquido lo g GÀLÃo coM 5I
Arcoo] GeI l0 t lKg
Áfáoof ce1 ?0t, e$balgen com 05 litros'
PeqisLro ANvISA
Atcool LLquioo 70 B lL
Àmaciante de rouPas 2litros
Àmac.iante de roupas hospitalãres, con
.tensoaticos cationlcos, aromâ suave'
acondicionado en balde de 20 litros '
Reqr s L Ío ANVTSA/MS.

Àvêntal de napa PvC, cor branca, com

bâinhas costula- das com 1 cn viradas 1

vez. ColocaÇão de aleblum de br:im, 100t
algodão, de lcm (co1ocádo) em toda a ex-
te;são da cava do aventaf, sendo que na
pdrte superio! frca 42 cm pârâ amârràÇão
ào p...oç" e nê pdrle rnferior q_ cm pdra
ànar raçào dâ cinturd.
Balde em nâterial pIástico: resistente
.1OOt virgem com al"ça de mêtaf con
'capácidade nínina pa.a 10,,litros '
Bal-dê em material plástico: resislente
10Ot virgem com afÇa de metal com

câpacidade mínima Para 15 litros'
Balde em naterial plástico: resisteote
lOOg vírgen com capacidadê mínitna para 100

1i L!os, com tdmpa.
BâIdê em material pl-ástico: resistente
11O0* virgem com capacidade mínima para 60

litros, com têmPa. cor branco
Bobina picotada eIIl polietilenÔ 20x3ocm'
pacote con 500 un.Ldades

UNIDÀDE QUÀNIIDÀDE PREçO UNÍT. PREçO TOIIÀI

LT 1000

GRE 10000

SÀCO

2

3

4

5

6

,7

I
9

GÀLÀO

UND''GÀiÃó '

1C00
800
800

UND

1,7

BÀÍ,DE

10001
145

40

10
UND

UND

UND

UIi D

UND

500

250

150

100

300
11

L2

13

14

15
BOBI NA 150

REFERENTE: PRTGÁO EI.ETRôNICO N" OOOO2/2O22

PREEEITURÀ MUN]CIPAL DE MOGEIRO - PB.

SECRXTARIÀS DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,

40



16 Bob ina Plásticâ Picotada Grande 40X60 BOBINÀ 254

2, sKg c/ 300 unidades
11 Cabide T!adicionaL Eino 7Íúr pâcote com 50

Unidàdes
PCT

UND

UND

2A

150

100
100

254

3

1s000

3500

C

ixa p1ástica versáti1 retangular c/
tampa 15 LTs

19 ra líquida incolor com 750m1

2A CE sto p]ástj.co telado p
pacidãdê de 10 litros

18

24

ala lixo c

27

22

23

sódico a 2

1i t ros
C1or.o en

chupeta infantil con blco de sili
crianÇas a par- tir de 6 meses

cone pâra

CLORO 2 S 51itlos - SoluÇão alê hipoclorito
*, acondicionado en galão com 5

roupas
nfecÇão
leves .,

pó para lavagem de

GÀLÀO

BÀLDE

UND

UND

PCT

PCT

UND

UND

UND

UND

PCl

UND

40

o spit ala res, utifizado Para desi
remoção de suji.dades Pesadas e

alde con 20 kg. Registro ÀNVIsA.

pr
de lavanda ê bergâmota e

de trigo hidrolisa

oLônia infan!í1 120m1

dermatofogicanente testada, com ess ência

0

2a

25
ote- lna

complêxo dê
da.

25 Co1ônia infântiL 400 mf, testada
icanente, livre de Parabenos,

26 Copo descartáve1 de polip!ôpileno, com
80 ml, pacotê c/ 100capacidade nloimâ de 1

unidades.
21 descartável dê PôfiProPileDo,

capacidade mí- nima de 50 nf, com
(cen) copos

28 creme dental adulto, com flúor, 90 gramas,

ção anticáÍies

dermatolog
f!agrâncla r

I

creme
g ràma

100

tivo,50
e baixa

Moran-

10

500
29

30

32

. 33

Uva
abrasividade. Sabor Tutti- fruti, Morângo

dental infantil com flúor a
s, com Ploteção anticáriês

dental infantil sem f1úot, 5 02A

2000

Crene
g rama s, com PloteÇão anticáries

Tutti-fruti,abrasividàde. sabor

pias

UND

UND

GRE

GÀ],ÃO

UND

BÀLDE

UND

go
infantil 300 ml,3i Creme para Pentear

dutor dê volume, deseÍüâraçantê,
águe e con agentes condicionântes.

ara todos os tiPos de cabelosp
De s engordurante : IimPado
Para

multiuso.
infelante
anda em enlcalagem d

Detergente neutlali
ação neutlaL!zante
u1 tilizam produtos c

r de uso geral

s
Iimpeza de cozinhas,

iÍos, ideà1 Pdra removeÍ gordu-
perfumado, embalagem com 500m1, tj'po

l

com fragrância Pinho ou 850ú

34 Desinfetant e bactericida e germicida, u
dehospitalar,

amônio
em áre

âtivo a partir de 28)Pâra us

e 2litros

a base de quartenário

âs criticas, semi-criticas e nã

riticas. Ga1ão com 05 litros. Regístr
ANVISÀ/MS,

com váIvula dosâdorà35 DE sodorizador de âr:
spray c com 3 00m1.

36 te rge nte 1íquido Pa ra louÇas 500 ml

31 tergênte concentlado Para limpez
pe
Gâ

sada cotn alto pocler dê desengordurar
1ão com 5 litros.

UND

80

80

2500
800

15

250

400

3200

0

i 38

40

41 Escova
ástico

42 )

Registro ÀNVISA/MS

zante afcalinizante,
das roupas que

om clolos e afcalinos
seu processo de lavagem. Batde com 2

TIo ANVISÀ

39 Éscova dêntat infantil celdas de NY1on,

unlformemente arredondadas, cabo reto e

anatômico, medindo de 15 cm a L7 cn Cores
sortidas e enrbâIadas individualnente

0

400

-t
,lEsp

uni
onj a de aço: enüa ladas en pacotê c/ 08

sanitário com cabo de

Espon
supe !
FIane

a Dupla face Para limPeza
ícies e utênsilios em geral

43
a Lgodã

a limpeza, cor vermelha,1a: par
dimensôes 40 x 60cm

10 01 LIND 1C

s00

UND

GA],ÁO



44

45

48

aoLha de alunínio, rolo com l,5x 0,3 UND 150

Eósforo: erüalaqem con 10 caixas
Descartávet tamanho EG (13 a 15

MÀÇO

PCT

PCT

PCT

PCT

2000
2000

2A0C

46

41

Fralda
ks) , pâcote con 70 Unidades,

com fitas

formato

e1ás t ica s
ânatômico, testada derrnato- log
hipoalérgica,
adesivas para fechanrento, indicador
umidade, barreiras anti
impermeávei.s e absorÇão eficiente com g
xtra. Todos os conponentes devenr se

serÍi Propensãoa
i

Í

rritaÇão en contato com

bãscartáve1 tamaoho G (10 â 13 kg) ,

ef

de

Pacote

ana t
hlpoalérgica,
adesivas par

com 80 Unidades, formato
tôÍlico, testada delmatologi- camente,

hipoa1êrqlca, com fitas e1ás!i
ivãs para fechanento, ilrdicador

umidade
imperme

bãrrêiras antivaza
áveis e absorÇão êficiente com ge I
Todos os componentes devem se

tóxicos, sem pro-pensão a causa
irritaç áo em contato com a e]e.
Fraf .ia Descartável tamanho M (5 a 10 kq),

tê com 90 Unidades, format

Í

com fitas êlásticas
a fechamento, indicador

rei !ãs antivaza-
L

50

ômico, testada delmatologi- câmente,

atóxicos, sem Pro- Pensão a causa
irritaÇão ern contato com a pefe

49 Erafda Descârtávê1 tamânho P (3,5 a 5 kq)
Pacote com 100 Unidades, format
anatônicor testada dermatologi- canrente
ipoalérgica, con fitas eLástica

s ivas par a fechamento, indicador d

impermeávêis e absoÍÇão eficlênte com ge

êxtra. Todos os conponentes devem se

umi
iÍnp

umidade, bar

barreiras antivaza-
ermeáveis ê absorção eficiente com ge

Todos os componentes devem se

rr i tação em contato con a Pele
a!danapo de PaPel, 0t22cm

PCT com 100

15 I,itros
Lust ra móveis, em embalagem com 2 00m1,

s

250

atóxicos, sem Pro- Pensão a causa

1
r
r

50

55

5l

60

63

CX

PCT

UND

'JT D

UND

UND

PÀR

PÀR

PÀR

PÀR

UND

UND

UND

UND

500

250

500
200

500

asmtm
56 Luva em lá!ex: rêsistente à Produtos e 350

35

400

400

L

químico
tamanhos G cano longo
uva em Iátex: resistente à Produtos

, anti corrosiva, antiderraPante
M cano 1

1átex: resistente à Produtos
, anticorrosiva, antiderrapan
G cano culto.
1árex: resistente à Produtos

anticorlosiva, antide!raPânte
M cano curto.

Mama dei.ra infantit 120 mf, pala crianças

s. anticorlosiva, antide!raPânt

s de 6 meses. Frasco, tamPa, rosc
co de vedaÇão com- Postos Po

250:

e dis
polipr
trans-
limpe z

oDiIeno. Bico em silicone maci
parente, atóxico e de fâc il

ca cabo em madeir

a. Livre de Bls fenol A.

61 Mamadêira rnfan ti1 240 ml, Para criança
iores de 6 meses. Frasco, tampa/ rosca

disco de vedação com-Postos Po

FoL iprop iteoo. Bico em siLicone macio
parente, atóxico e de fácil

limpe Livre de Bisfenol-A.

254

62 org
rit

ani zacior P1ástico transparente 16, 5 15

Pá Para llx
revestido em

o plásti
plás- ti co afilado e Iixêdo

0 cm.
P64 alito Para den tes Caixâ com 100 Unidades CX

2aa

I



65 Pâno de p!âto: 1009 algodão â1ta absorção
hedindo 68x4ocn, reforÇàdo.

66 Pano para chão: alvejado, tj.Po saco duplo,

UND

UND

PCT

800

dindo 46 x l0cm
2000

10000giênico rolo: branco, neutro,61 apel hl
mac
qua

Pas

iof pi cotado, medj.ndo 3onx10cm, de
lidade, pacotês cm 4 unidades

boa

68 Papel Toâlha lntêrfolhada
c/ 1000 folhas

Branco paco

apel toalha, ern lolo, brânco, neutro, PC

/ 02 Unidàdes
l0 Pape I filme 30cm 40x40mt

pas
de

kg.

PCT

PCT

UND

UND

UND

BÀLDE

UND

-----1I

30

1500

150
40

10c
12l

1000

tâ umectante, uso em rou
pitalares, Làvagem e Pré-lavagem
idades pesadas. Balde de 20
istro ÀNVISÀ

T

sLl l

: 72 astilhâ pedra sâEitária, odÔrizador Pal
aso sanitário 409

l Pente fioo
14 ênte plástico para cabelo
75 olidor de âfrmínio, ideal para lemove

nchas de felvura e encardidos crônicos
500 nl

Pofidor de uso çÍeral, P roduto de mú1tlPla'16

ação. Para lemoÇão de gorduras fuligens
as em geral êm plásticos, courinÔs

fórmi ca. vidrôs, móveis e utensilios,
500 mI

11 Prendedor de loupas em madeila, pacote
12 uoidades
Rodo pâra piso glande, com duas borrâ cha s,

234

UND

UND

PCT

UND

UND

UND

PCT

PCT

UND

250

500

150

400

6ocm, c/ cabo êm nadeira revestido
plás-tico de 1,20 cm

'79 Rodo Par Piso Pequeno, com du
30 cÍl c/ cabo êm madelra !evestido em

'18

80

I

I
I

Ip1
SA bão em pasta em embalagens de 50

Sab
ópt ico, tênsoativo biodegradável,

ástico de 1,20 cm
0q

dor
100
400

100
150

81 ão em pó PCT c/ 5009, com branquea

tâmponânles e fraglância
tipos deAp lrcável na lavagem de variados
roupaslavagêm de variados tiPos de

tecidos

Sabão para
abão em tabl ete com 05 Unidades 1kg

lavar rouPas 1íquido,

fa- vanda.

lagem 5 fitros, com branqueado

r de viscosidâdê, tamponante s

íragrãncia lavanda. ÀPlicável na.Lava
de variâdos tiPos de rouPãs e teci-dos

abão
embal
óptic

fragr

86 abonete liqui do em embalagem de I litro

enüa
ópti
tado

nsoativo biodegradável', ajus

UND

UND

UND

ÚND

UND

GA1,ÃO

PCT

PCT 4000

PCT 4000

2AA

500

500

800

400c

800
1000



co para lixo infectante branco c
cidade de 50 lt

94 S

93

95

91

99

100
101

102
103

fixo infectantê
de 100 lt

UND 300

3000

1000

200
4A

0

800

50

10
350

acidade
SacoLas p1ástica virgem branca espêssur
2,5 mlcras,com alçâ, medidas 40 x 80 cm

PCT com 1KG

pray insêticida a base de água e com ó1e
e citronela, com no minimo 299q, efica

godão e

104 oalha la mão 50cm

105 ouca de rede (furadinha) destinada

o infantil 400 mf, com
fisiológico, hipoalérgico e sem flanatos,
arabenos, sulfatos e colantes
hanpoo infantÍI 500 m], com ph neutro,
ar:a todos os tipos de cabefo

UND

KG

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

50

70
250

300

04

contra mosquitos, pernifon- gos, moscas,.
ratas e formi

oalha de mesa 1,40x2,40cm, em fástico
oalha de ros1'o: 70x45cm, em tecido:100?
L barra em viscose.

pulador de alimêntos, com formatÔ
enos favos de mel

106

101 assoura dê paLha
108 assoura de pelo misto: medindo 50cm, c

abo de madeira revestido em plástlco c
1,5

109 assouÍa de piaÇava, medindo (20x3)cm
,cabo em madeira revestida medindo 1,50

oucâ Descârtável C/ Efastico Tnt Branca,
acote c/ 100 uÂidades

e madeir
em nylon medindo 50
a revestido em PIás

500

450,110

111

tico com 1,

assourão gari 60 cm, cabo em madeira 1,50

VALOR GLOBÀL DÀ PF.OPOSTÀ _ R$

PRÀZO DE ENTREGA:
CONDIÇÓES DE PÀGAMENTO:
VÀLIDADE DESTÀ PROPOSTA:

Dados bancários do proponênte para fins de pagamênto:
Banco:
Contê i

UND

eLáborada em papel tinürado do proponente.

NOME /CPE/ASSINÀTURÀ
Representante fegal do proponentê.

oBSERvAÇÃo: a Proposta deverá

apólio li96 ido 300n1

12

dê banho 1008 algodão tamanho:
dâo 4 0x60 cmsdeal

0, 80x1,4ocm

PCT

UND

UND

i UND

i UND

350
300

Local e Data.



ESTÀDO DÀ PÀRAIBJ\
PREFEIEUR,À MTJNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÂO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀITEXO rr - PRIGÃO ELEIRôNrCO N" OOOO2/2O22

MODELO DE DECLARÀÇÃO - nào possuir no quadro sôciêtário servidor do ORC

REEERENTE: PREGÃO EI,ETRôNTCO N" OOOO2/2022
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB,

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECIÀRÃÇÃO de que nâo possui no quadro societário, servidor púb1ico da ativa do óigâo
rêalizador do certamê ou de qualquer entidade a ê1e vinculada'

O proponente âcima qualificado declara não possuir em sêu quadro §ocietário ê dê funcionários.
quàlquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prêfeitura Municipal de Mogeiro,
como taÍtbém êm nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funÇÔes técnicas,
gêreociais, comerciais, administrativas ou sociêtárias.

Locâl ê Data

NOME/CPF/ASSÍNATURÀ
Replesêntante lêgal do proponentê.

OBSERVAÇÃO: a declaraçáo deverá ser el'abÔlada en papel timbrâdo do proponente '



ÀNEXO

MINUTA

PREGÁO

DO CONTRÀTO

III - PREGÀO ELETRôNICO N" OOOO2/2022

ESTÀDO DÀ PÀR,AIB,À
PREEE ITT'R,À MT]NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNE}ITE DE LICITÀÇÀO

doravânte
o quaf sê

ELEIRôNrCO N" 00002/2022
PROCESSO ADMIN]STRÀTIVO N" PL AAAO2/2022

CONIRÀTO N':,.../,..-CPL

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREEEITURÀ MUNTCIPAL DE

MOGEIRO E ., PAr'À EORNECIMÊNTO CONEORMX DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA EORUÀ ABAIXO:

PelÔpresenteinstrumentodecoDtrato,dêumladoPrêfeitulaMunicipaldêMogeiro-Àv.
PresidenteJoãoPessoa,47_Centlo-Mogeiro-PB,CNPJn.08.866'501,/0001_67,nestêato
rêpresentada pelo Pr:êfeito Antonlo José Fêrrêira, BIâsilej-Io, soltei!o, Emplesalio, residente ê

aomicitiado ,,à sitio pintado de cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, cPE n' 840'199'644-91'
Carteira de 1dentidade n. 33601.18 SSPPA, doravantê simplesmente CONTRÀTANTE, e do outlo lado

.., CNPJ no '"'''''', nêste âto representado
por ..
CPF no
as partes contratantês assinar o presênte contrato,
sêguintês:

CIÁUSULÀ ÍERCEIRÀ - DO TÀI,OR E PREÇOS:

o valor total deste contratÔ, a bâse do prêço proposto,

simpf esmente CONTRATADO, decidirâm
regerá pelas c1áusulas ê condiÇões

residente e domiciliado Dâ '...r
Carteira de Idênt idade n

CIJíUSULÀ PRI}'EIRÀ - DOS rI'NDÀMENTOS:

Estê contrato decorrê da licitaÇão modalidade Pregão Efetrônica n' A0002/2022, plocessada nos

termosdaLeiFederaln"ro.520',de1?deJulhode2002esubsidiariamenteaLeiFêderaln"
8.666, dê 21 de Junho dê 1993; Lei Complement ar 1" 723, de 14 de Dêzerülo de 2006' Decrêto

Eederal no 10.024, de 20 de Setenüro de 2019; e lêgislação pêrtinente, consideladas as altêraÇóes

postêriorês das lefêridas normas.

cÍ,Áusul,À sEGt llDÀ - Do oB.rEro:
opresentêcontratotemporobjeto:coNTRATÀÇÁoDEEMPRESAPABAFoRNECIMENToDEMATERIÀLDE
LrúpEzÀ E SANEÀNTES PARÀ DrvERsÀs SECRETARTAS DEsrE MUNrcrPro'

o fotnecimento dêvelá ser executado rigorosamente de acordo com as condições exprêssas nestê

instrumênto, proposta ap!êsentada, eipecificações técnicas corrêspondêntes ' 
procêsso de

licitaÇâonrodatidadePregáoEletrônico.'"ooooz/zo22einstruçõesdocontratante,docrrmêntos
essêsquêficamfazendopaltesintegrantesdopresentecontrato,indêpendêntedetranscriÇãoie
será rêalizâdo nâ forma palcelada'

édeR§

crÁusuI.À QuÀRÍÀ - DO REÀ.rUgIÀr'rENro Eu sENlrDo EsTRrfo:
Os pxeÇos cootlâtados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'

óã"i.ã'a" prâzo de vigência do contrâto e mediante sollcitaÇão do contratado, os pleços podêrão

sofrerreajusteapósointerlêgnodeumallo,namesmaploporÇãodavariaÇãoverificadanolPCA-
IBGE acumulado, tomancio-se por bu"a o mês de apresentaÇão da respêctiva proposta, exclusivameDte

pu.- à" "ltiq"ções 
iniciadás e êoncluidas após a ocorrência da anualidade'

Nos reajustês subsequêntes ao primeiro, o interregno minimo de rlln ano será contado a partir dos

êfeitos financeiros do úl-timo rêajuste'
No caso dê atraso ou .,ao ai.rr.riq"çaá do índicê dê reaiustamênto, o cootratantê pagará ao cont'atêdo
a importância calcul-ada p"iu'úiai*' var:iaÇáo conhLcida' liqui'dândo a diferença cÔrrespondente

aa. i"S" sela ai.,ufgaao á it'ai(:" definitivo' Eica o Contratado Ôbrigado a apresêntâr mernória de

"aiarfá 
.afÉ.a.,te a; leajustamento dê preços do valor lemanescente, sempre que êste ocorrê!'

llu"-ui.tiço." finais, o indice utili'zaào para rêajuste sêrá' obrigatoriamente ' o definitivo'
casô o índicê estabelecido para reajustamánto venha a sêr êxtinto ou de qualquer forma nâo possa

hais sêr utilizado, será adttado, e; substituiÇâo, o que vier a sêr dêterminado pela legislaÇão

entâo êm vigor.
Na ausêâcia de previsão legal quanto ao indicê substituto' as partes elegerão novo índice

oficial, para teajustamento ão pieço do valor lemânesceDtê' pol meio de termo aditivo'
o reajustà podêrá ser realizado por apostilamênto'



CIÁUSULÀ QI,Í§TÀ - DÀ DOIÀÇÃO:
As despêsas corrêrâo por conta da sêguinte dotaÇâo. constantê do orÇamênto vigente:
Recursàs próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 35e/2A2-! 02,010 GABINE'1p Do PREFEITO

O2.O2O_SEC.DE ADMINISTRACÀO E PLANEJAMENTO 02.O3O_SEC,DE EDUCACAO, CULTURÂ, ESP. LÀZER E TT'R]SMO

02.04o-SEc. MUNrcrpAL DE SAUDE / rMS 02040.10.122.AAA4.2920 - MÀNUTENÇÀo DÀs ÀTIVIDADES DÃ

Sf,CRETÀRIA DE SAúDE 02040.10.302.1013.2031 MÀNUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARÍA HERMINIA SILVEÍRÀ

02040. 10.302.101-3.2943 - MANUTENÇÃo DAS ATIVTDADEs Do cEo 02040.10.302.1013.2945 - MÀNUTENÇÃo

DAS ATIVIDADES DO SAMU 02040.10.302.1073,2946 _ TETO MUNIC MEDIA E ALTÀ COMP. AMB HOSP - MAC

02040.10.305.1075.2041 - MÂNUT. ÀTTv DÀ vlc EPTDEMToLÓGIA E AMBTENTÀL 02.050 sEc.DB ÀcÀo SocrÀL

,/ FMÀS 02.O6O,SE.DE IND.COM.COMPRÀS E TRÀNSPORTES 02.O7O'SEC.ÀGRTC.,MEIO ÀMBIENTE'PESCA E PECU

02.OBO-SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02. 1 0-SECRETARIA DE EINÀNCAS 3.3.90'30'OO'OO
MATERIÀL DE CONSUMO

clÁUsu,À SÉIÍT,ÍÀ - DO PBÀZO E DÀ \rÍGôNCIÀI
O prazô máximo de êntrega do obieto ora cÔntratado,
hi-ióteses previstas no Art' 5?, § 1', da Let B'666/93'
da êmissão do Pedido de ComPlâ:
a - Entrega: Imediâta.
A vigência do plêsente contrato sêrá dêtêrminada: até
considerada da data dê sua assinâtura.

CIÁUSU,À OITÀVA - DÀS OBRIGÀÇõES DO CONTRÀTÀNTE:

â_Efêtualopagamêntorelativoaofornecj-mentoefêtivamênte!êalizado,deacordocÔna5
respêctivas cláusulas do presêntê contrato;
b.PropolcionaraoContratadotodososmeiosnecêssáriosparaofielfolnecimentocontlatadoi
c-NotificaloContratadosobrequalquêrirIêgulalidadeencontradaquantoàqualidadedeproduto
fornecido, exercendo a mais amplá e ;ompleta fiscalizaÇão' o que nào exime o Cootratado de suas

rêsponsabilidadês contratuais e legais;
d-DesignarrepresentantescomatribuiçõesdeGêstor:eFiscaldestecontrato'nÔstefllosda
nolmavigente,especiafmenteparaacompanharêfiscalizarasuaexêcução'rêspectivrtênte'
fermitiaa a contratação de terceiros pa;a assistência ê subsidio de informaÇôês pertinentes a

essas atribuiÇôes.

CLI{USULÀ SE:CÀ - DO PÀGÀ}'ENTO:
O pagamêntô será efetuado mediantê procêsso regular
adotadôs pelo Contratante, da seguinte manêira: Para
do pêriodo de adimplemento.

clJiusur,À DÉcrr'íÀ sEGt NDÀ - DÀ§

A recusa injusta em deixar de
Contratado, gardnt ida a Prêvia
Lêi 8.b66l93: à - advertênc1a;

ê êm obsêrvância às normas e procedimêntos
ocorrer no plazo de trintâ dias, contâdos

quê admitê prorrogâÇão nas condiÇões ê
está abaixo indicado ê será considêlado

o final do exercicio financeiro de 2022,

crÁusul,À NoNÀ - DÀg oBRrGÀÇôEs Do coNlRÀrÀDo:
â-Exêcutardevidamenteofornecimêntodêscritonacláusulacorrespondêntedoprêsêntecontlato,
dêntlodosmelhorespalâmetrosdequalidadeestabelêcidosparaolamodeâtividaderelacionada
ao objeto contratual, com obselvância aos prazos êstlpulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigações concernêntes à IegislâÇão flscat' civil'
tributáiia e trabafhista, ben cono por: todas as despêsas e compromisso§ assumidos, a qualquer

titulo, pêrante seus fornecêdores ou terceiros em razão da execuÇâo do obieto contratado;

.-j ll""aá, preposto capacitado e idôneo, aceito pê10 Contratante, quando da exêcuçào do contrato'
que o rêprêsentê iotegrafmentê eÍt todos os seus atos;
d - permitir ê facilitar a fiscalizaÇão do contratantê devendo prêstal os informes e

êsc1 arecimentos solici tados ;

e_sêráresponsávêlpelosdaDoscausadosdirêtamêntêaoContratantêouaterceixos,dêcorrêntes
de sua culpa ou dolo na êxecução do contrato, não excluindo ou lêduzindo êssa responsabi lidade

a fiscatização ou o acompanha$ento pelo órgão interessado;
f - Não cedet:, transferir ou subcontratar, no todo ou em partê, o objeto deste instrumento' sêm

o conhêcimênto e a dêvidâ autorizaÇão êxpressa do Contrâtante;

; r';;;a;. durante a vigência do contrato. ên coÍnpat ibi 1i dade com as obrigaÇôes assrnnidas,

todas as condiçôês a" ir.liiiiãia" e qualifÍcaÇão êxigidas no rêspectivo processo licitâtório'
aptesêntando ao contratante os docurnentos necessáIios. sempre que solicitado'

crÁusu.À DÉcrMÀ - DÀ ÀrrERAÇÂo E REscÍsÃo:
Este contrato poderá ser "ii..uao 

com â dêvida justificativa, unilaterafmentê pê1o contratante

ou por acordo entre as partês, nos cêsos plêvistos no Àrt' 65 ê será rêscindi-do' dê p1êno

direito, conforme o disposto íos À'ts' '71 t '18 e f9' tÔdos da Lei 8'666/93'

ocontratadoficaobriqadoaaceital,naslnesmascondiçõescontratuais,osac!éscj-moso11:
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Àrt' 65' § 1' da Lei

8.666/93, NênhuÍn acréscimo ã.-"ütàttao poderá exceder o fimite estabelêci'do' sâfvo as supressôes

rêsultantês de acoldo cêlebrado entle os contratântês'

CIÁUSuI,À DÉCI!'{A PRIT'AIRÀ - DO RECEBÍMENTO:

Executado o presênte 
"oaraauà 

e obselvadas as condiçõês dê adimplemento das obrigaÇÕês pactuadas'

os procedimentos e prazos 
-puiu- 

ttttltt 9 :tY :b]:!? pelo ContrataDte obedecerão' conforme o

.u"à, à" disposiÇões dos Àlts' '73 a'76, da Lei 8'666/93'

PENÀLIDÀDES :

cumprir as obrigações assrmidas e preceitos legais' sujeita!á o

à.r""u, a" seguintes pênalidades previstas nos Àrts' 86 e 8l' da

b - mutta de m-ora de 0,58 (zêro virgula cinco pol cento) aplicada



§obre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inlcio ou na exêcuÇão do objeto ora
contratado; c - multa de 10t (dêz por cento) sobrê o valor contratado pela inexêcução total ou
parcial do contrato; d - s inultaneamênte, quafquêr das penatidadês cablveis fundamentadas Íra

Lei 8.666193 e na Lêi 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenização devidâ náo for recofhido no prazo de 15 diês âpós a comunicaÇáo
ao contratado, será automaticamêntê descontado da primei!a parcela do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1* (um por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, coblâdo judicialmente.

cu(usur,À DÉcI}íÀ rERcErRÀ - DÀ couPENsÀÇÃo rrNÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamênto nos termos deste instrumênto, e dêsdê que o Contratado
não tenha concorrido de alguma folma para o atraso. sêrá admiti.da a compênsaÇão financeila,
dêvida de§dê a data limite fixada parâ o pagamento até à data correspondente ao efêtivo pagamento

da palceIa. Os encargos moratórios dêvidos êm razâo do atraso no pagamento sêlão calculados com

utj.iizaçâo da seguinte fórmu1a: EM = N x VP x I, onde: EM: encargos motatórios; N = número dê

dias entre â data prevista para o pagamento e a do êfêtivo pagamento; vP = valor da palcel-a a

ser pagê; e I: indice de compênsâÇão financeira, assim apuradÔ: I = (Tx - 100) + 365' sendo Tx

= percàntuaL do IPCA-IBGE acr.mulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, um novo indicê
ad;tado pelo Governo Fêdera1 quê o substitua. Nâ hipótêse do refêrido indice estâbeLecido para

a compensaÇão financeira venha a sêr extinto ou de qualquêI foma não possa mais sera utilizado,
será àdotado, êm substltuiÇão, o que vier a sêr deteminado pêfa legis1âção entâo êm vigôr.

criÁusuÍ,À DÉc À ouÀRTÀ - DO EORO:

Para dirimir as quêstôes dêcorrêntes deste contrâto, as
Itabaiana.

partês elegern o Eoro da Comarca de

va1E, por estarêm de plêno acordo, foi lavrado o presente contrato êm 02(duas) vias, o qual
assinado pelas partês e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de

TESTEMUNHAS

PELO CÔNTRÀTADO


