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O órgão Realizador do Certame acimê qualificado, inscrito no CNPJ 08.866'501/0001-67, doravante
dêno4inado sirplêsaêntê ORC, torna público para conhêcimento de quantos possam interessâr que

fará reallzar através do pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoi.o, âs 07:30 horas
do dia 24 de Janeiro de 2023 nà endêreÇo acimâ indicado, Iicitaçáo na modalidade Preqão Presencial
n" 00001/2023, tipo nenor preÇo, e o forneclmento realizado na forma palcelada; tudo de acordo
con este instrumento e em observância a Lei Federal no 10.520, de 17 de Julho dê 2002 e

subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complenentar n' 123, de 14

de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n" 016, de 10 de Novem-bro dê 2006; e legislaÇão pertinente,
considêradas as afteraÇóes postetiores das lefêridas nornâs; conforme os critérios e

procedimentos a sequir definiàos, objetivando obtêr a nelhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE

LMpnesa peRA FoRNECTMENTo DE MÀTERTAL DE LrMpEzA E SANEANTES PARA DTVERSAS SEcRETÀRrÀs DEsrE

MUNÍC1PIO.

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objelo da pr.esente licitaÇão: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PÃ.RÀ FORNECIMENTo DE MATERÍAL

DE LIMPEZA E SANEANTES PÀRÀ DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

l.2.AsespeclficaÇóesdoobietooralicitado,encontram-sedevidanentêdetalhadasno
correspondentê Termo de Refêrência - Anexo 1 deste Instrumênto'
I.3.À ;ontrataÇáo acina descrita, que será processada nos terÍnos deste instrumento convocatório,
especÍficações técnicâs e informaÇões complementalês que o âcompanhaÍn' quando for o caso'
ju"titi.u-.", Pe1ê necêssldadê da devida êfetivaÇão dê compra pala supril demanda especlfica -
ó6NTRÃTAÇÃ6 DE EMPRE5A PÀRA FORNECIMENTO DÊ MÀTERIAL DE LIMPEZÃ E SANEANTES PARÂ DIVERSAS

SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO -, considerada oportuna e imprescindivel' bem cono relevante medida

dê intetesse público; e ainda, pê1a necêssidade dê desenvolvimento dê aÇôes continuadas para a

promoÇão de aiividades pertinenies, vi-sando à maximizaÇão dos recursos en relaÇão aos objetivos
lroq.á.aaos, observadas as diretrizes e rnetas definidas nas fêrramentâs de pfanejamento

aprovadas.
1.4.Sa1ienta-se que na referida contrataÇão, não seIá concedido o tlataÍnento difêrenclado e

sinplificado p".u u" Microenpresas ê Enpresas de Pequêno Porte, nos termos das disposiçÔes

"o.,iidu" 
nos Arts. 4'1 e 48, dà lei Complementar f !23/2AA6, por estaren presentes' isolada ou

s imultaneamente, as situaÇóes previstãs nos inclsos rr e IIÍ, do Art' 49, do mesmo diploma
1egal. Eica, no entanto, asseguiado a ME e EPP o tratamênto diferenciado e simpllficado previsto
nos demais Artigos do Capitulo v, Seção I, da Lêi r"' f23/06'

2.O.DO LOCÀ! E DÀTÀ E DÀ I}.{PUGNÀÇÁO DO EDIÍÀ!
2.L.os envefopes contendo a docunentaÇão relativa à proposta de preÇos e a habilitaÇão paxa

exêcuÇâo do otleto desta licitâção, dêvêrâo ser entrêgues ao prêgoêiro até as 07:30 horas do

dla 24 de .laneir.o de 2023, ra êndereÇo constante do preâmbulo deste instrumentÔ. Nêste mesmo

local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos refer:idos envêIopes.
2.2.InformaÇõês ou esclarecirôentos soble esta licitaÇão, serão pre§tados nos horários normais

de expediente: das 08:00 as !2tOO hoiâs E-mai1:

l icitacaornoge i roGuol . com. brlcompra s . cotacoesG out loÔk ' con '
2.3.Qua1quei pessoa , cidadãO ou l-icitante - poderá solj.citar esclarecimêntos, prôvidências ou

irprt.u.-o at; convocatório deste certame, se manifestada por esciito e dirigidâ ao Pregoeiro,
ate óZ (Oois) dias úteis antes da data fixadâ para recebimento das propostas'
2.4.Cabetá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setorês responsávêis pela elaboração deste ato
convocatório e sêus anexos, decidir sobre a petiÇáo no ptazo dê até 24 (vinte e quatrio) horas,
considerado da data em que foi devidamente rêcebido o pedido'
2.5.4 respectiva pêtição será apresentada da seguinte folma:
2.5.l.proiocolizando o original, nos horários dê expêdiente acinâ iodj-eados, exclusj-v
seguinte endêreÇo: Av. Presidentê João Pessoa, 47 - Cêntro - Moqêiro - PB'



3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

DOS EÍ.EMENTOS PÀRÀ LTCITÀÇÀO
Aos particlpantes, sêrâô fôrnecidos os sêguintês elementos:
l.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIÀ ESPECIFICAÇÔES;
2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.ANEXO III - MODELO DE DECLABÂÇÃO DE REGULARIDÀDE _ IABILITAÇÃO;
4.ANEXO fV ' MINUTA DO CONTRATO.
A obtençâo do Edital poderá ser fêita dê seguinte forma:
1.llunto ao Pregoeiro: gratuitamente; ê
2. Pelos sites : www,mogeiro. pb. gov. br/licitacoes ; www, tce.pb. gov. bÍ.

4 .0. DO SUPORTE LEGÀI,
4,1.Esta licitaÇão reger-se-á pela Lei Fêdêraf no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e

subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Compfementar n" 123, de 14

de Dezembr.o de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de Nover0bro de 2006; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes
deste instrumento, independente de transcriÇão.

5. O.DO PRAZO E DOTÀÇÃO
5.1,O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas caractelisticas e as
necessldades do oRC, e que admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abalxo
indicado e será considerado a partlr da emissão do Pêdido de conpra:

Entreqa: Imediata.
5.2.O fornecimento sêrá êxecutado de acordo com as especificaÇôes dêfinidas no correspondênte
Têrmo de Refêrência1, anexo a êste instrumento. Na hÍpótese do referido texmo nâo estabelecer o

local para a entrega, observada a demanda e oportunidadê, essa será fêita na sede do ORC ou en
uma das unidades administrativasr por e1e indicada, que conpõe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vlgência do corrêspondente contrato será detêrminado: até o final do exercicio
financeiro de 2023, considerado da data de sua assinatura.
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certane, correrão por conta dê seguinte dotaÇáo:
Recursos Prôprios do Municipio de Mogeiro: LEI 384/2022 02.020-SEC. DE ADMINISTRÀCÀO E

PLÀNEJAMENTO A2A2A . A 4 .122 .2OO 3 . 2 O O 6 - MANUTENCAO DAS ATIVIDÀDES DA SEC DE ADM E PLANEJAM 02. O3O

SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP. LÀZER E TURISMO O2A3O .72.f22 .2AA6 .2948 - MANUTENÇÀo DA

sEC. BDUCAÇÃo, cuT,T, Esp, LAZER E TURTsM 02.040 sEc. MUNTcTPAL DE sÀuDE ,/ FMS 02040.10.L22.aal4.2924
- MÀNUTENÇÃO DÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SÀÚDE 02040.10.301-.1012-2A)'4 - MANITT DAS A?IV
ATENCAO BÃSICA A SAUDE PAB EIXO O 2 O 4 O . 10 . 3 O 1 . 10 12 .2035 - MÀNUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA

EAMlL]A-ESE O 2 O 4 O . 1O . 3 O 1 . 1O 12 .2A3"7 _ MÀNUTENCAO DAS ÀTIVlDADES DO PROGRÀMÀ SAUDE BÚCAL

02040.10.301.20A7.2A42 _ MÀNUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02040.10.302.1013.2031
- MÀNUT. ATrv.Hosp.E MÀTERN. MÀRrA HERMTNTA STLVETRA 02040.10.302.1013.2943 - MANUTENÇÃo DAS

ATTVIDADES Do CEo 0 2 0 4 0 . 10 . 3 0 2 . 1 O 1l .2945 - MÀNUTÊNçÀo DAs ATIVTDADES Do SÀMU 02.050-sEC' DE AcAo

SOcIAL / EtÍAS 02050.08. 28.2AAB.29AA - MANUTENÇÃo DAS ATIVIDÀDES Do CoNSELHo TUTELAR

A2A5O.AB.244,LOTB.2052 MÀNUT. ATIV. CÉNTRO REFERENCIA A§SIST' SOCIAL_CRÀS

O205O.OB.244.2OOB.2O4O MÀNUT. ATIVIDADES DÀ SEC. DE ÀCAO SOCIAL 02.O6O'SE.DE TND.COM.COMPRÃS

E TRÀNSPORTES 02060.77.1,22,2A12.2g5A MANUT. DAS ÀTIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRÀN 02'O7O

sBC.AGRTC.,MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU 02070.20.122.2A1A.2A66 - MANUT. ATTV. ADM.DA SEC' DE

AGRIC. E ME]O AMBIENTE 02.OBO SEC.DE ]NDUST. COMERCIO E INE'RA ESTRUTURA

4,4.90.30.00. OO MÀTERIAL DE CONSUMO

6. O.DÀS CO!{DrÇõES DE PÀRTrCrPÀÇÃO
6.1.Os proponentes que desejar.em participar deste certame dêverão entlegar ao-Pregoêíro dois
envelop;s iechados indicando, respectivamente, PR9POSTA DE PREÇos e D6CUMENTAÇÀ9, devidamente
identiiicados, acompanhados da respectiva decfaraÇão de cunprimento dos requisitos de

habilitação, nos termos definidos neste instrumeoto convocatório'
6,2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Micloempresas,
Ernpresàs de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da]egislação vlgente'
6.3.1,tâo poderào participar os intetessados que se encontrem sob o rêgime fal.imentar, empresas

estrangeiras que não funclonem no país, nem aquefes que tenham Sido declalados inldôneoS para

licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública ou que estejan cumprindo a sançáo de suspênsão

do drreito de licitar e contratar corn o ORC.

6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de PrêÇos e Documentação via
postat - com Àviso de Recebimento AIt -, deverãô remetê-Ios em tempo hábiI âo endeleÇo constante
ào preâmbr-r1o deste instrumento, âos cuidados do Pregoeiro - Flaviano clebson Araújo. Não sêndo

rlgàrosamente observadas as exigências dêste item, os respectivos envelopes não serãô aceitos ê

o Iicitante, pôrtanto, dêsconsiderado para efeito de participação no certâme'
6.5.Ouando observada a ocorrência da entrega apênâs dos envelopes junto ao Pregoeiro, sêm a

permanência de represêntante credenciado na respectiva sessâo púbfica, ficará subentendido que

o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à particlpaÇão em consórcio.

?.0.DÀ REPRESENIÀÇÁO E DO CRXDENCIAMENTO

f.1.o ficitante cleverá se apresentar, pâra credênciamento junto ao Pregoêiro, quando for o cêso'
através dê um representante, com os documentos que o credenciain a participar deste procedimento
licj.tatório, inclusive com poderes para formulaÇão de ôfertas e lances verbais. Cadâ licitânte
credênciará apenas um representante que será o único admitido a intêrvir nas fasês do c tame



7.5.1.Dec1araÇáo de ElàboraÇão lndependente de Proposta - Anexo I1'
?.5.2.Dec1araÇâo dando ciência de que cumpre plenanente os rêquisitos de habilitaÇão, conforme

na forma prevista nêste instrumênto, podendo ser substituido posteriornente por outlo devidamente
credenciado,
'7,2.Pata o credenciaÍnento deverão ser apresentados os seguintês documentos:
? .2 . L . Tratando-se do representantê fêga1: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidarÂente registrado no órgâo competenter no qual estejan expressos seus
poderes pa!a exercer direitos e assumir obrigaÇões em decorrência de taf inveatidura;
i.Z.Z,fràtando-§e de procurador: a procuração por instrumento púbIico ou particular da qual
consten os necessários poderes para formular verbaLmente lances, negociar preÇos, firmar
declaraçôes, desistir ou apresêntar as razõês de recurso e praticar todos os dêmais atos
peitinêntes ao cêrtame; acompanhada do correspondente instrumento de constituiÇão da emple§a,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorqa. Na hlpótese de procuraçáo
ieja particular devêrá aar rêcônhêêida a firua eo cartório do rêspêctivo signatárj.o.
l.Z.3.O representante legaI e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
i.3.fstes docunentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antês do j-nicio da sessão pública -
en original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório coÍnpetente, pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
7.4.A oão âpresentaÇáo ou ainda a incorreÇão insanáve1 de qualquer dos dôcumêntos de

credenciamento inipedirá a participaÇão ativâ do representante do licitante no presente certame.
Esta ocorrência nào inabilitará sunariarnente o concorrente, apenas perderá o direito a

manifestar-se nas correspondentes fases do processo Ij"citatórlo. Para tanto, o Pregoeiro recebêrá
regufarmente do referido concorrente seus envelopes, declaraÇÔes e outro§ elementos necessários
à participaÇão no certame, desde que apresêntados na folma defj.nida neste instrumêntÔ.
?.5.No moÍnento de abertura da sêssão púbIica, cada lj.citante, poi inteünédlo do seu representante
dêvidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, êm separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentaçâo:

8.0. DA PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.4 proposta deverá ser apresentada em

seguintes indicaÇões no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTÀ DE PRBÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N.. OOOO1/2023

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTB

modelo - Anexo IIl; e
? . 5, 3 . ComprovaÇão de que o licitante se enquadra nos ternos do Art. 3'da Lei 123/06, se for o

"""o, ""rdo consi-derado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto'
tratamento diferenciado e slrnplificando na forma definida Pela legislaÇão vigênte. Tal
comprovaÇão poderá ser feita através da apreseÔtaÇão de qualquer un dos seguintes docunentos, a

crilérj-o do Iicltante: a) declaraÇão expressa formalmente assinada por: profissional da área

contábi1, devidamênte habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comêrcial da sede

do licitante ou equivaLente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaracáo
ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovaÇão do enquadlamentô nà formâ da

legislação vigente, não é suiiciente motivo paia a j.nabilitaÇão do licitante, apenas perderá,
duiante o presentê certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dlspensado a MB

ou EPP, previstos na Lei 123l06:
i.5.3.i.ô Preqoeiro poderá pr.omover diligência, na foma do Art' 43, § 3" da Lei 8'666/93'
destinada a esclarecer se o lici-tante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou

êmpresa de pequeno porte.
l.6.QuandoosenvelopesPropostadePreÇoseDocunentaÇãoforemenviadosviapostal,a
docurnentação rê1acíonada nos iiens'1 .5,L,'l .5.2 e ?.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope

Proposta de PreÇos.

01(uma) via, dentro de enveLope lacrado, cootendo as

o ENVELoPE PRoPOSTA DE PREÇos deverá conter os seguintes elementos:

B.2,proposta elaborada em consonância com as especificaÇôes constantes deste instrumento e seus

elenentos - Anexo I -, etn papel timbrado da emplesa, quando for o caso, assinada por seu

representante 1ega1, contend; no correspondente item cotado: discrininaÇâo' marca e/ou modelo e

ouiras câractêristicas se nêcessálio, quantidâde e valoaês unitário e total êxpressos em

afgar:ismos.
B.3,sexá cotado uÍn único preÇo para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decimais' IndicaÇão

em contrárj-o êstá suiêitá a corlêÇão observando-se os sêguintes cr'itérios:
8.3.1.Falta de digitos: serão acrescj-dos zeros;
8.3.2.Excesso de digitos: sendo o priÍneiro digito excedente meno! quê 5' todo o excêsso será

suprinido, caso cont-rário hâvêrá o arredondamento do digito anteriol para mais e os demâis itêns
êxcedentes suPrimidos
8.4.A quantidade minima de unidades a ser cotada,
êst imat
não desclassifica ar.lt omat i cament ê a propostê apenas
8.5.À Prôp
clareza, se
datada e assinada Pe
dos prazos de êntrega

uêsa e em moeda nacional, elaborada com
folhas rubricadas e a última

l da proposta êm algari S,

por itêm, não deverá sel inferior a 100t da
ierência - Anexo I. Disposição en contrárioiva detalhada no corrêspondente Têrrno de Re

osta deverá ser redigida em lingua portug
o respêctivo item será dêsconsiderado

m a1têrnativas, rasuras, emenda§ e/ou entrelinhas' Suas

Lo responsáveI, coÍn indicaÇãÔ: do vâ1or tota
ou execução, das condiÇÕes de pagamento, da sua validade que não Po



ser inferior a 60 dias, e outras informaÇões e observaçôes pertinentes que o lj.citantê julgar
nêcêssá ri as -

8,6.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e o vaLor totaf, resultado da muftiplicaÇáo
do preÇo unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8,7.Eica estabelecido que havendo dj.vergência dê pleÇos unitários para un mesmo produto ou
serviÇo, prevalecerá o de menor va1or.
8.8.No easo de alteraÇão necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.
decorrente exclusivamente de incorreÇões na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, ben como na multiplicaÇão ê/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
8,9.A oão indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condiqÕes de pagaÍnento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposiÇõês do
ato convocatório e, portanto, §erão consideradas as determinaÇões nele contidas para as referidas
exiqências não sendo suficiente motj.vo para a descfassificaÇão da pr:oposta.
8.1-0.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde
que estej a devidanente preenchido,
8,11.O participante indicará a origem dos produtos ofertados. A êventual falta da rêfêrida
indicaÇão nào desclassificará o licitante'
8,12.Sêrá desclassificada a ploposta que deixar de ateodex as disposlÇôes deste instrumento.
8.13.Eica facultado ao llcitante a apresentaÇão da propo§ta também em mldia, ou seja. em cD ou
PENDRlVE.

9.0.DÀ IIÀBILÍTÀÇÂO
9.1.0s documentos necessários à habilitaÇáo dos licitantes, deveráo ser apresentados em 01 (una)

via, dentro de enveLope lacrado, contendo as seguintes indicãçÓes no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGÉIRO

DOCUMENTAÇÃO . PREGÃO PRESENCIAL N'.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

000al/ 2a23

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO dêverá conter os seguintes elementos:

9.2
9.2

PESSOÀ JURÍDICA:
l.Prova de inscriçâo no Cadastro Nacionaf de Pessoa Juridica - CNPJ.
2,prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipal? refativo à sede do

Iicitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato sociaf em vigor, devidameôte registrado/ en se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos
de eleiÇão de seus administradores. Inscrlçâo do ato constitutivo, no caso de sociedades civls,
acompanhadà de prova de diretoria em exercicio. Decreto de autorização, em se trâtando de empresa
ou sociedade estlangeira em funcionanento no Pâ1sr e ato de Iegistro ou autorizaÇão para
funcionanento expedido pelo ór9ão competente, quando a ãtivldade assin o exiqir' Reqistro
coÍnerciâ1, no caso de êmpresa individual. Estas exigências náo se aplicam ao licitante que,
quando da etapa de credenciamênto no certaÍne. já tenha apresentado de forma reqular nos termos
do p..".nt. iÀstrumento coovocatório, a referida docunentaÇão solicitada neste subitem.
9.2.4.ga1aoço patrinonial e demonstraÇôes contábeis do último exercicio social, já exiglveis e

apresentados ,.ru for*u da tei, com indicação das páginas corrêspondentes do livfo diáIio em que

o me§mo se encontra, bem como apre§entaÇáo dos competentes ternios de abertura e encerraÍnento,
assinados por profissional habititado e devidamênte registrados na junta comercial coÍnpetente,
vedada a suâ substituiçáo por balancetes ou balanÇos provisórios. Íratando-se dê emplesa

constituida há nenos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu

primeiro ano de existência no prazo legaI, poderá aplesentâI o Balaço de Abertura assinado po!
profissional habititado e devidamente registrado na junta comêrcia1 competeote.
9. 2 . 5. Regularidade para con a Fazenda Eederal - Cêrtidâo Negativa de Débitos Rêl-ativos aos

Tributos Êêdelais e à Divida Àtiva da União.
9.2.6.CertidÕes negativas das Fazendas Estadua.l e Municipal da sede do licitante. ou outro
êquivalente, na forma dê .Lei.
g. 2 . : . comprovação de regularidâde lelativa ao Eundo de Garantia poI Tempo de serviço - FGTS,

apresenta;do o lespectivo Certificado de Regularidade foroecida pela Caixa Econômica Federal.
9,2.B.prova dê inexistência de débitos inadimplidos perante a .IustiÇa do Trabalho, mediante a

apresentaÇão de Certidão Negativa de Débito§ Trabalhlstas CNDT, nos termos do Títu1o VTT-A da

cànsolidação das Leis do Trabalho, aptovada pelo Decreto-Lei ^" 5.452, de 1" de maio dê 1943'
9. 2. 9 . Oeciaração do licitaote: dê cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso XXXIII. da

ConstituiÇâo Eederal - ArL. 2'1 ,Inciso V, dê Lei 8.666/93; de superveniência de fato lmpedj'tivo
no que diz respeito à participação na licitação; e de submetêr-se a todas âs c1áusulas e

condições do presente instrumento convocatório, conforme modêIo Anexo II'
9.2.1ó,Certidáo negâtiva de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.11.ComprovaÇâo dê capacidadê de dêsempenho antexior satisfatório, dê atividadê igual ou

assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa julidica de

dire iLô público ou Privado.

.Docuúêntaçâo êsp€cífica:

.1.LicenÇa Sanitária Estadual ou Municipal da sêde do llcitante'

.2.ComprovaÇáo da AutolizaÇão de Funcionânento dâ Emprêsa - AFE, êmitida pel-a ANvTsÀ'

9.3
9.3
9.3



9.4.Os documentos de HabilitaÇâo deverão ser orqanizados na ordem descrita neste instrunento,
precedidos por um indice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apôio ou publicaÇâo em órgâo da imprênsâ oficial, quando for o caso. Estândo perfeitamente
legiveis, sem conter borrôes, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e
encerrados en envelope devidamente lacrêdo e indevassávef. Por sêr apenês umê formalidade que
visa faci-fitar os trabalhos, a ausência do refer.ido indice não inabilltará o licitante,
9.5.À falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência dês cópias devidamenle
autênlicadas ou das vias or.iginais para autenticaÇão pelo Pr.egoeiro ou membro da Equipê de Apoio
ou da publicaÇão em órqâo na imprensa oflcial, a apresentaÇão de documentos de habililaÇão for:a
do envelope êspecifico, tornará o rêspêctivo ficitante inabilitado. ouando o documento for
obtido vi.a Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletraônicos correspondentes.
Poderá ser utilrzada, a critério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedor:, constante
dos arquivos do ORC, para comprovação da autenlicidade de efenentos apresêntados pelo licitante,
quando for o caso.

10. O.DO CRITÉRTO PÀRA JI'!GA!,!ENTO
10.1.Na seleÇâo inicial das propostas para identificaÇão de quais 1rão passar a fase de lances
verbais e na classificaÇâo fina], observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de meoor preço apresêntado para o
correspondente ltem.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostês escritas, e após obêdecido o
disposto no Art. 3ô, § 2', da Lei B-666/93, a classificaÇão inicial para a fase de lances
verbais, se fará atrâvés de sorteio.
10.3.Na presente licitação - fase de lances -, será assegurada como critérlo de desempate,
preferênci-a de contrataÇão para as microêmpresas e empresas de pequeno portê.
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas
situaÇões em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas dê pêquêno porte sejan
iguais ou até 058 (cinco por cento) superiorês ao melhor pleÇo.
10.5.Ocorr:endo a situação de enpate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á
da sêguintê forma:
10.5,1.4 microempresa ou enpresa de pequeno porte mals bem cLassificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclus ão
10,5.2.Não ocorrêndo a contrataÇáo da microêmpresê ou emprêsa de pequeno polte, na forma do iten
anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situaÇão de
empate acima definida, na ordem de classificaÇão. para exer.cicio do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresêntados pelas microempresas e empre§a§ de pequeôo
porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situaÇâo de empate, será realizâdô sortêio
entre elas para que se identlfique aquela que primeiro poderá apresentar r.relhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contrataÇão nos termos acima previstos, em que foi observada a situaÇão
de empate e assegurado o tratamênto diferênciêdo a microempresa e empresa de pequeno porte, o

objeto licj-tado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do cêltâme.
10.7.À situaÇão dê empête - fasê de lances -, na forma acima dêfinida, somente se aplicârá
quândo a melhor oferta iniclal não tiver sido apresentada por nicroêmpresa ou enprêsa de pequeno
porte.

11.0,DÀ ORDEM DOS TRÀBÀIHOS
11.1.para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prâzo para recebimento dos envelopes,
nênh11m outro será âcêito.
11.2.Dec1arada aberta à sessâo pública pefo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participará atlvanentê da reunião um representante de cada licitante,
podendo, no entanto. ser assistida por quaLquer pessoa que se interessar.
11.3.O não comparecimento do reprêsêntante dê qualquer dos licitantes não impedirá a efêtivaÇão
da reunião, sendo que, a simples participâÇâo neste certame implica na total aceitaÇão de todas
as condiÇõês estabelêcidas neste In§trumento Convocatório e serls anexos.
11.4.Em nenhuma hipótese será concedldo prazo para a apresentaÇão de documentaÇão e/ou
substituiÇão dos envêlopês ou de qualquêr elemento exigido e não aplesêntado na reunião destinada
ao recebj-renLo das proposLas dê preÇos.
11.5.0 pregoeiro receberá de cada replesêntante os envelopês Proposta de Preços e Documentação
e a declarâÇão, separada dê qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre pl-enamentê os
requisltos de habi.Iitaçâo.
11. 6. postêriormentê âbrirá os envêlopes Propostas dê Preços, rubricará o seu conteúdo juntamentê
com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validãde e cumprimento das exj-gências
constantes no instrumento convocatório e solicitârá dos licitantes que examinem a documentaÇão
neles contidas.
ll.T,Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro ana.Iisará os documeotos e as observaÇões porvêntura
formufadas pelos ficitantes, dando-fhes ciência, em seguida, da classificaÇão inicial, indicando
a paoposta dê rnênor preÇo e aqlrefas em vafores sucessivos e superiores ein até dez por cento,
relativâmênte à de mênor valor, pâra cada item cotâdo. Entretanto, se assim julgar nêcessário,
poderá d;vLlIqâr o resulLado numd novà rêunião.
11.8.Não havêndo para cada itêm licitado pêlo menos três propostas nas condiÇões acima dêfinidas,
serão classificadas as nefhores propostas subsequente§, até o náximo de três, quaisquêr: que
sêrâm os preÇos oÍêrecidos. 

\



11.9.Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentaÇáo de lances verbais pe.los replesentantes
dos licj-tantes inicialÍnente classificados, que deveráo ser formulados de forma sucessiva, em

valores distintos e dec!escentês, a partir do autor da proposta de maior preÇo. Serão realizadas
tantas rodadas de lances verbais quêntas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser
interrompj-da, narcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.Nâo serào acêitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orÇado, e

deverão ser efetuados em unj.dade monetária nacional. A desistência em apresentar lance vêrba1,
quando convidado pelo Pregoeir.o, implicará na exclusão do ficj-tante apenâs da etapa de lances
verbais para o corrêspondente item cotado e na manutenÇão do ú1timo preÇo apresentado, para
efeito de ctassiflcaÇão final das propostas,
11.11.Dec1arada encerrada a etapa competiLiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará à

acêitabilidade da primeira classifj-cada, quanto ao objeto e valor, dêcidindo motivadamente a

11,12.Sendo aceitáveI a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentaÇão
de habilitaÇão somente do licitante que a tiver folnu1ado, para confirmaçào das suas condiçóes
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhê adjudicado o rêspectivo item,
objeto deste certame. após o tlanscurso da competente fâse recursal, quando for o caso.
11.13,Se a oferta não for âceitável ou se o flcltante nâo atender as exigência habilj-tatórias,
o ptêgoeiro examioârá as ofêrtas subsequentes, na ordêm de classificâção, verificando a sua
aceitabiLidade e procedendo à habilitaÇão do proponente, e assin sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda as disposiÇões do instrumênto convocatório.
11.14.Da reunião lavlar-se-á Àta circunstanciâdâ, na gual serão registradâs todas as ocorrências
e que, ao fina1, será assinada pêlo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.
11. L5,EÍn decorrência da Lei Conplementar 123/06, a comprovaÇão de regularldade fiscal e

trabalhista das nicroenpresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11,.15.1.4s nicroempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiáo da participaÇão nesta
licitaÇão, devêrâo aplesentar toda a documentaÇão exigida para comprovaÇão de regufar:idade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enunelado§ neste i.nstrumento para efeito de

HabilitaÇáo e integrantes do envelope DocumêntaÇão, neslno que e§ta apresente alguna rêstrição;
11.15,2.Eavendo alguma restriÇão na comprovaÇáo da regularidade fiscal e trabalhista, §erá
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias útêis, cujo termo inicial corre§ponderá ao monento em que

o l-icitante for decfarado vencedor. prorrogáveis por igual peliodo, a critério do oRC, paia a

regularizaÇão da documentaÇão, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão dâs êventuaj-s
certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15-3.A nâo-regu]alizaÇáo da docunentaÇão, no prazo acima previsto, implicará dêcadêncla do

direito â contrataÇão, sem prejuizo das sanÇôês previstas no Àrt' 81, da Lei 8'666/93, sendo
facultado ao oRC convoca! o§ licitantes reÍnanescentes, na oldem de classiflcaÇão, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitâçâo.
11.16.0s documeotos apresentados pelos ticj-tantes no Credenciamento e o§ elementos constantes
dos envelopes Proposta de PrêÇos e Documentação quê foren abêrtos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DocumentêÇão, ainda lacrado, do

licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por
seu representante 1ega1 no p.àro de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaÇão do

presente certamê, será sumariamente destruido.

12,O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencedor con valol para o respectj-vo iten relacionado no Anexo I
- Termo de Referência - EspecificaÇÔes, na coluna código:
12.1.1.Con indicios que conduzam a urda presunção lelativa de inexe quibi l idadê, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, em taI situaÇão, náo sendo pos§ívê1 a imediata
confirnação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade dê demonstrar a sua exêquibilidade,
sendo-lhe facuftado o prazo de 03 (três) dias úteis para conprovar a viabilidade dos preÇo§,

conforme parâmetros do mesno Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item'
12,2. Sali;nta-se que tais ocorrências não desclassj.ficam automat i carnen te a propostai quando for
o caso, apeoas o item corxe§pondente.

13.0.DOS HECITRSOS

13.1.Dec1arado o vencedor, quafquer licitaote poderá manifestar iÍnediata e motivadanente a

intênÇão de recoller, observa;do-se o disposto no Art' 4ô, Inciso xVIII' da Lêl 10'520/02'
13.2.oaco1himêntodoreculsoimportaráainvalidaÇãoapênasdosatosinsuscetivêisde
aproveitanento.
13.3.A falta de nanÍfestaÇão inediata e motlvada do licitante inportará a dêcadênciâ do dileito
de recurso e a adjudicaÇão do objeto da licitaÇão pelo Pregoêiro ao vencedor'
13.4.Decididos os recursos, a áutoridade superior do oRc fará a adjudicaçáo do obieto da

licitação âo Proponente vencêdor.
13.5.O recurso sãrá dirigidO à autoridâde supêrior do oRC. por internédÍo do Pregoeiro, devendo

sàr protocolizado o origina.I, nos horários normais de êxpediente das 08:00 as 12:00 horas'
exclúsivamente oo segulnte endêreçol Av. Prêsidente João Pessoa' 47 - centro - Moqeiro - PB'

taÇã o

a

14. O.DÀ HOMOLOGÀçÃO E AD.'UDICÀÇÁO
14.1.conctuido a fase conpêtitiva, ordenada às propostas apresentadas' aÔalisadâ a documen

dê habilitaÇáo e obsêrvados os recu!sos porventu!a interpÔstos na formâ dâ legisfaÇão vig
o eiago"iro'a^itira relatório conclusivo dos trabafhos dêsenvolvidos no certâme, rêmetênd



autoridade superior do ORC, juntamente com os êlemeotos constitutivos do processo, necêssários
à Adjudj.caÇão e HomologaÇão da respectiva licltaÇão, quando for o caso.
14.2.À autoridadê superi,or do ORC podêrá, no entanto, lendo em vista sêmpre a defêsa dos
interesses do oRC, discordar e deixar de homoLogar, total ou parcialmente, o xesultado
apresêntado pelo Preqoeiro, rêvogar ou considerar nula a LicitaÇão, dêsde que apresentê a devida
fundamentaÇáo exigida pela legislaÇão vigente, resguardados os di-reitos dos lici.tantes.

15.O.DO CONÍRÀTO
15.1.4pós a homotogâÇão pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário selá convocado para,
dentro do plazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimênto da notificaçáo, assinar
o rêspêctj.vo contrato, quando for o caso, elaborado em cooformidade con as modalidades permitidas
pela Lej. 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alteraÇões nos termos definidos pela !êfêrida norma.
15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinêr o cootrato, e ocorxendo esta dentro do prazo de
vâlidade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porvêntura tenha obtido como

vencedor da licitaÇão.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vêncedor não comparecex para assinatula do contrato
no prazo e condições estabelecldos, convocar os licitantes remanescente§, nâ ordem de
classificaçào e sucessivanente, para fazê-1o êm igual prazo do licitantê vencedox.
15.4,O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificatlva, unilateialmente pelo Contrataote ou por acordo entre as

partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. '7'1 , -18 e 79, todos da Lei 8.666,/93; e realizado na forma de forneci-mento parcelada'
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçÔes contratuais, os âcréscirnos ou

supressóes quê se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Àrt, 65, § 1'da Lei
8,666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá excede! o limite estabelecido, salvo as suprêssÔes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

de adinplenento das
pelo oRc obedecerão,

obr iga çóes
conformê o

16.0.DÀS SÀNçõ88 ÀDUrNr STR ATrvAS
16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua ploposta, não celeblar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar] documêntaÇão falsa exigida pala o celtâme, ensêjar o

retardamento da execuÇão de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçâo

do contrâto, comportar-§e de modo inidôneo, declarar informaÇôes falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o direlto à ampla defêsa, ficará impedido de ]icitar e contratar con a União, Estados,
ói"trlto Eederal ou Municiplos e, será descredênciado do Sistema de cadastranento unificado de

Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sisLenas semelhante§ mantldos por Estados, Distrito
EederalouMuniclpios,pefoprazodeaté05(clnco)anos,semplejuizodasmultasplêvistas
neste Edital e das denais conlnaÇÔes legais.
16.2.A recusa injusta em deixar de crrmprlr u" obrigaÇóes assumidas ê pleceitos fegais, sujeitará
o contratâdo, garantlda a prévia defeta, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,

da Lei 8.666/93: a advertência; b - mufta de mora de 0,5? (zero vlIgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do

oÀ1.to or" contratado; c - Ínufta ae i6t (Oez por cento) sobre o valor contratado pê14 inexecuÇão
toial ou parcial do contrato; d - slmultaneanente, qualquer das pênaLidadês cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666193 e na Í,ei lA.52O/A2.
16-3.Se o valor da mu]ta ou indenizaÇão devida não for recolhido no plazo de 15 (quinze) dias
apósacomunicaÇãoaoContratado,Seráautomaticamentedescontadodaprineiraparcelado
pagamentoaqueocontratadovierafazerjus,acrescidodejurosmoratóriosdelt(umpol
àunto) uo mês, ou, quando for o caso, cobrado judlcialmente'
16.4.Àpós a aplicaÇáo de quaisquer das penalidades prevista§, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao contratado, e publicado nu i*p."n"" àri.l"r, excluídas as penalidades de advertência e multa

de mola quando for o caso, const;ndo o fundamento tegal da punição, infornando ainda que o fato
será registrado ê publicado no cadâstro correspondente'

17.0.DÀ COMPROVÀÇÃO D8 EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

lf.l.Executada a presente contratação e observadas as condiÇões
pactuâdas, os procêdinentos e prazos para receber o sêu obieto
àaso, à disposiÇões dos Arts. ?3 a ?6, da Lei 8.666/93'

18. O.DO PÀGà}'IENTO
lS.l.opaganentoserárealizadomedlanteprocessoregulareenobservânciaàsoolmase
procedimenios adotados pelo oRC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de tlinta dias'
contados do pêriodo de adimplemento.
18.2.o desenbolso máxlmo oo periodo, não será superior ao valol do re§pectivo adimplenênto, de

acordo com o cronoglana aprovado, quando for o caso, e sêmpre em cÔnformidade com a

disponlbiLidade de recursos financei ros
LB.3.Nenhum valor será pago ao Contrata
financeira quê ]he for i'mposta, em virt
compensada coÍn o paqamento pêndente, sem q
18.4.Nos casos dê eventuais atrasos de pa

Contratado não tênha concorrido de algum
flnanceira, devida desde a data limite fi
êfetivo pagamento da parcela. Os encargos
serão calculados com utilizaÇão da seguin
noratórios; N número de diês entre a data
VP valor da Parcelâ a sêr Paga; e Í

do enquanto pendente de LlquidaÇão quaLquer obrigaÇã
ude de penal.idâde ou inadiÍnpfência, a qual poderá se

ue isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza
gamênto nos termos deste instruaento, e desde que

a forma para o atlaso, se!á admitida à compensaç e

xada para o pagamento até a data correspondeote a

moratórios devidos en razâo do atraso nÔ pagamênt

te fórmufâ: EM N x VP x l, onde: ÉM encargo
prevista para o pagamento e a do efetivo pag amento

o
r

;
o
o

s

a
indice de compênsaçâo financeira, assim apurado

a] do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze neses o(ix 100) 3 65, sendo Tx percentu



sua fa1ta, um novo índice
índice estabelecido para

adotado pê1o Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
ser extinto ou de qualquer forma nâo
o que vier a ser dêtêrminado pefapossa mais ser utj.1i zado,

fegislaÇão êntão êin vlgor.

compensaÇão financeira venha a
será adotado, em substituiÇão,

19. O.DO REÀJUSTÀ}.{EIVTO
19.1.os preÇos contratados são fixos e irieajustávêis no prazo de um ano.
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e medlante solicitaÇâo do Contratado, os preços
poderâo sofrer reajuste após o interrêgno de um ano, na Ínesma proporÇão da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado/ tomando se por base o mês de apresentação da respectiva propôsta,
exc-lusivamente para as obr.igaÇões iniciadas e concluidas apó6 a ocorrência da anualidade,
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do ú1timo reaiuste.
19.4.No caso de atraso ou não divulgaÇâo do índice dê reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratêdo a importância cafcufêda pela úItima variâÇâo conhecida, liquidando a diferença
correspondente tâo logo seja divulgado o indice definitlvo. Fica o Contratado obrigado a
âpresentar memória de cálculo referênte ao reajustamento de preÇos do valor remanescênte, sempre
que este ocorter.
19.5.Nas aferiÇões finais, o indice utilÍzado para reajuste será, obrigatorianente, o definitivo.
l-9,6.Caso o indlcê estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais sêr utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a sêr determinado pela
legisfaÇão então en vigor.
19.7.Na ausência de previsão 1egal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo indice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8.0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

20. O.DAS DÍSPOSIÇõES GENÀIS
20.1,Não sêrá devida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou apresentaÇão de documentaÇão relativa
ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão.
2O.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuraÇão Iegal, poderá representar mais
.lê 11ma Licitantê.
20.3.4 presente licitaÇão somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse púb1ico
decorrente de fato superveniente dêvidamente comprovado, ou anulada no todo ou eln parte, por
ilegalldade, de oficio ou por provocaÇão dê terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realizaÇão dos eventos da presente licltaÇão sejam declaradas
fer.iado e não havendo ratificação da convocaÇão, ficâm transfe!idos automaticamentê para o

primêiro dia úti1 subsequente, no mesmo local e hora anteriornente previstos.
20.5,O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a

qualquer tempo a execuÇão da contlataÇâo, cientificando devidamente o Contratado'
20.6.Decairá do direito de impugnar perantê o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
quê, teÊdo-o aceitado sêm objeÇão, venha a apresentar, depois do julgamento, fafhas ou
irreqularidades que o viciaraÍn hipótese em que tal comunicado nâo terá efeito de recurso.
20.?.Nos valores apresentados pelos licitantes, já devêrão estar .incluidos ôs custôs com

aquisiÇão de naterial, não-de-obra utilizada, impostos, encargos, fletes e outros que venhan a

incidir sobrê os respectlvos preÇos.
2O.8.As dúvidas surgidas após a apresenlaçâo das propo§tas e os casos onlssos neste instrumento,
ficarão única e exclusivanentê sujeitos a inter.pretaÇâo do Pregoeiro, sendo facrlltada ao mesmo

ou a autoridade superior do oRC, em qualquer fase da ficitaÇão, a plomoÇão de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instruÇâo do processo.
20-9.para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluldo qualquer outlof o foro

a

compêtente é o da Comarca de Itabalana

Môgefro - PB, 1 d\ Janeiro de 2023.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRIETÍTUAÀ MUNICIPÀI DE MOêEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITAÇÀO

ANEXO I

TERMO DE

PP.EGÃO PRESENCÍ,àI N" OOOO1/2023

REEERÊNCIA - ES PEC I FICAÇÔÊ S

1.0. DO OBJETO
1,1.Constitui objeto desta licltaÇão: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESÀ PÀRÀ FORNECIMENTO DE MÀTERIAL DE

LIMPEZÀ E SANEANTES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

2. O ..fUSTIFICATIVÀ
2. 1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente terno a finalidade
e adequadamente, os procedimentos necessários par:a viabllizar a contrataÇão
2.2..As caracteristicas e especificaÇÕes do objeto ora licitado sãoi

DI S CRIMINÀÇÀO

de
em

deflnir, técnica
te1a.

OUÀ]IIIDÀDEUNIDÀDECODIGO
104!0LT

GRF 13000

guê sanitária, 1 litro, soLuÇão aquosa, a base de hipo
álcio, enüafâqem com val.idade de 6 (sêis) meses, frasco
eor dê cloro ativo 2g PP a 2.5* PP

gua sanitária, 2 litros, soLuÇão aquosa, a
álcio, embaLagem com validade de 6 (sêis)
êor de cloro ativo 2g PP a 2,52 PP

I

2 hipôbase de

p1ástlco opaco,
clorito sódio o

plástico opacol
clorito sódio o

50pó âlcaLino,
Ieve e pesada

de baixa
saco 20

3

4

k , Registro ÀNVISÀoupas hos italares, su i dade
lcool Líquido 70 g GAL COM 5l

espuma, indicado parlcalinizante, dete rgente em

1300GÀ],ÃO

1050
1050GALÀO

UND 1300
]coo] cef 70ã, enrbalgem con 05 litros. Re istro ANVISÀ

5

lcool Li

fcool ce1 70 â 1Kg

urdo ?0 t 1L
LT 200

50tsALDEaciante de roupas hospitalares, com tensoaticos cationicos,
8 as 2litros

istro ANVISA/MS..ôndil.lonado em balde de 20 lilros. Re

aciante de rou

UND 650ventêL de napa PVC, cor branca, com bainhas costura das com 1 cm viradas
vez. ColocaÇão de debrum de brim, 100% algodão, de 1cm (colocado) em toda
ex tensão da cava do avental, sendo que ôa parte supêlior fica 42 cm pala

ârte inferior 57 cm para amalrâÇão da cinturâ

10
1

rraÇão do pescoÇo e na
UND 400afde em material plástico: resistente 1003 virgem com â1Ça de metal c11

acidade mÍnima ara 10 litros.
300UNDaLdê em material pIástico: resistente 100t virqem com alça de metal cI2

ara 15 litroscapacidade minima
UND 200em materlal pLástico: resistente 1009 vrrgem com capacldade mínialde

ara 100 Iltros, com tampa,
UND 130

204

alde em material pfástico: resistênte
ara 60 lil-ros, com tânpa. Cor branco

14

15

100+

oLietileno 20x30cn, acote com 500 unidadesobrna picotada en

virgem com capacidade mÍni

300BOBINÀ16 obina P]ástica Picotada Grande 40X60 2,5K c/ 300 unrdêdes
30PCT1l acote Com 50 Unidadesabrde Tradicional Fino lmn

UND 200
1300UND

1300

18

2A
I9

aci dade de 10 lrtros

a 15 LTs
ida incofor con 7 50m1

lástico telado para lixo com ca
era li

Iàsl:-ca versáti1 retangulaÍ c/ tam

30027 hupeta ara crianças a par tir de 6 mesesinfantil com bico de silicone
GÀLÃO 1000IORO 2* 5litros

a1ão com 5 Litros
soluÇão de hipoclorito sódico a 28, acondicionado e22

50BÀLDE

300UND

UND 300

PCT 19s00

em pó para lavàgen de roupas hospitalares, utifizado para desinfecçáo
esadas e feves. Bâlde com 20 kg. Registro ÀNVrsA

olônlê infantil 120m1, dermatologicamente testada, com ess

olônia infantll 400 ml, testada dê rma tol ogicamente,

opo descartáve1 de pofipropileno, com capacidade mlnima dê 180

remoÇão de su idades
ências de lavand

bergamota e c exo de prote índ de tri o hidrolisada
livre de parabenos,

tra
mI

23

26

24

25

/ 100 unidades.
PCT 4500dêscartáveI de poflpropileno, com capacidade mí nima de 50 ml, com 1002l

(cem)
130UND28 rote çâo anticáries.reme dental adulto, com flúor, 90 gramas, com
650UNDtc

aixa
dentaL infantil. com flúor ativo, 50 gramas,
abrasj"vidade. Sabor Tutti fruti, Morango ou

29
uva

proteÇão anticáries e

26UNDt! com proteÇão anticáries e baixareme dêntaf infantil sem flúor, 50 gramas,
brâsividade. Sabor Tutti fruti, Moran go

30

n

SACO

UND

i3

BOBINA

UND

UND



650UNDreme pa!ê
nxágue e

pentear infantil 300 m], volume, deseIIüaraÇânte, s
os tipos de cabelos

31
entes condicionantes. ara todos

2604UNDlimpador de uso geral,
parâ remover gordu ras

para limpeza de cozinhas, Piâs,
perfumado, embalagem com 500mI, t1P

32 sengordurante:

Itiusc.
anhelros, Ídea1

11000GRF33 ou lavanda em ellüa]a em de 2litrossinfetante com fr áncl.a pinho
1000GÀLÀODesinfetante bàctericida e germicida, uso hospita

amônio (teôr ativo â Partir cle 2t)para riso em árêâs c!íticâs, semi criticâ
quartenári34

35

lar:, a base de

oão crlticas. Gafão com 05 litros. Re istro na ANVISÀ/MS.
.J 0mI0deá l I d d v1 d 1000UND

2000UNDido3e ara louÇas 2litrostergente fi
:JIi D 32503? ara louÇas 500 mfente 1Íquido

6ÀLÃO 1050etergente concentrado
âlãô com 5 litros. Re

para limpeza pesada com al,to poder de desengordurar.
istro ÀNVISÀ/MS

38

2ABÀLDEetergente
ltilizam
om 20 kg.

neutrafizante alcafi"nizante, aÇão neu!ralizantê das aoupas que

produtos com cfolos e âlcaIinos no seu procêsso de lavagem. Baldê
39

is tro ANVISÀ
s00UNDscova dental infântil celdas de

eto e anatômico, medindo de 15
ôdividuâlrnente

Nylon, uniformemente arredondadas, c
cn a 1f cm. Cores sortidas e enbalada

a0

3200PCT41 ô: embaladàs em pacote c/ 08 unidadesadea
500UNDIástico42 vaso sanitário con cabo de

UND 4100ral43 e utensilios emla face ara li eza de superficlesaDu
'JN D 1300laneIa i odão. dimensÕes 40 x 60cmzâ, cor vermelha. 100* afâra L.i
UND 2AAôlha de áluminio. rolo com 7,5x 0,30 netros

MÀÇO 2640
2604PCTralda DêscartávêI tamanho EG {13 a 15 kg), pacote cÔm

nâtômico, testada dermato Iogicamente, h-ipoaférgica, com fitas eIásticas
desivas pa.a fechamento, j-ndicador de umidâde, barrê.iras anti

lmeáveis e absorÇão eficiente com gel extra. Todos os comPonentês deve

?0 Unidâdes. fortnat

ensão a causat irritaÇão em contato com a ele

16
A1

osforo: enbôlàgem com l0 cà.Lxàs

er atóxicos, sem
PCT 26A0

PCT 650

PCT 300

raLda Descârtávêf tamânho G (10 â 13 kg), Pacote com
natômico, testâda delmatoloqi camente, hipoalérgj'ca, com fitas e1ástj'c
desivas para fechanento, indicadol de umidade, barreiras antivàza me

mpermeáveis e absolção eficiente com geL extra Todos os componentes de

ralda Descârtávef tamanho M (5 a 10 kg), Pacote com
atômico, testada dermatoloqi camente, hipoalérgica, com fitas elásticas

ralda Descartáve1 tamanho P (3,5 a 5 kg), Pacote com

natômico, testada dermatologj. camênte, hipoaférgica, com fitas elástica
ivas pâra fecha]nento, indicador de umidade, barrei!as antivâzâ ment
rmeáveis e absorÇão eficiente com gel extra. Todos os componentes deve

ensão a cáusar irritaÇâo em contato com a Pele

48

49

50

80 Unidades, format

r'!!

er atôxicos, sêm pro Pensão a causar irrit ão em contâto corn a ele.
90 Unidâdês, format

tId d cf hane t ndd P
I T dt ti ç

It Iãã Çt p p

Ces

er atóxicôs, sem
2Õ 02â rCa d!

stes flexíveis eÍüalagem com l5 unidade52

100 Unidades, forma!

om 100 PCT 650
300CX
300UNDdimensão do LenÇo]: 2015 x 13bO mm modeto: 100t algodãnçol solteiro,53

UND 650com 500 mlimpa vidro com á1cool54
264UNDa e pedal, 15 L.itrosolietileno com t55
6s0UNDI asmimem eÍüalagem com 200m1,ustra móveis,56
450PÀRlátex: resistênte à Produtos

ante ta$anhos G cano longo
qulmicos, anticorrôsiva,57

450PÀR58 1átexi resistente à Produtos
nte tanranhos M cano longo.

qulmicos, anticorrosiva,
ntide r r a

524PÀI,uvâ em Iálex: resistente à produtos qulidcos. anticorrosiva,
tiderràp ante !ananhos G cano

59

520PÀR
6A

32561

a próautos e qulnicos, anticoraosivâ,
curto.
crianÇas maiores de 6 meses. Frasco, tampa/

crianÇas mâiores de 6 meses. Frasco, tanpa,
postos por polipropileno. Bico em silicone

e de fácil fl eza. Livle de Bisfenol A

ntiderra ânte tananhos M cano

Bico em siliconpostos por pol.ipropileno

za. 1,1vre de Bisfenol Ae de fáciL L

uva em látex: resistente

amadeira infantil 120 ml, Para
rosca e disco de vedaÇão com

cio, !Íans parentê, atóxico
deira infântif 240 m1, Parâ

disco dê vedação con
parentse, atóxico

325UND62

2AAUNDaa arente 16, 5 Litrosanizador pfástico trans
u:,1l :60á para lixo pIástica cabo em madej-ra

ixado.50cn.
revéstido em p]ás tico aflLadoÉ1

CX 26465 alito para dêntes Carxa com 1OO Unidades
1000UND66 68x4 0cm, refôrÇado,rato: 1009 af odâo alta àbsorÇão medindo
26AAUND61

13000PCTâpe1 higiênico rolo: branco, neutro, macio, p 3onx1ocn, d
0)i;Iâ1chã

icotado. medindo
oa qúa1idàde, acotes cm 4 unidades

f hI.,]1 !3olrf h dat'I I hpe

68

3900PCT69
1950PCTbranco. neutro, PCT c/ 02 Unidâdêsapel toalha, em rolo,1A

200UNDl1
5BALDE'12 e pré lavaqen d

PapeL filme 30cn 40x40nt

uj idades sadas. Balde
astilha edra saôitáaia,

de20k . RegrsLro ANVISA
asta umectante, uso ero roupâs hospitalares, Iavagem

odorizador para vaso sanitário 409 000UNDl3

I

I

1

I

I

I

UND

-1
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Pente fino
Pente p1ástico para cabefo
Po-Iidor de afuminio, ideal para remover manchas de fervura ê encardldo
rônicos, com 500 mf

11 UND 1i0
1a UND 150

16 UND 1300

l1 Pôfidor de uso geraf,
fu.llgens e manchas em
e utensílios, com 500

produto de múftipla aÇão. Para remoÇâo de goldüras
gêrâ1 em plásticos, courinos, fórmica, vj.dros, móveis
m1

650

l8 Prendedor de roupas em madeira, pacote com 12 unidades PCT 2AA

19 Rodo para piso grandê, com duas
em pl"ástico cle 1,20 cm

borrachas, 60cm, c/ cabo êm madeira revestido 500

80 Rodo par piso pequeno, com duas
em pLástaco de 1,20 cm

borrachas, 30 cm c/ cabo em madeira revestido 300

81 abão em pasta em embala ens de 500 UND 1300

a2 abáo em pó PCT c/ 5009, con branqueador ópt ico, tens oativo biodegradávê1,
amponantes ê fragrância ]a vândá. ApIicávef na Lavagem de variados tipos

de variados tipos de roupas e tecidos
abão em tablete com 05 Unidades 1k

PCT 5204

83 PCT 1300

B4 §árãô párà ia.ra, .orpas 1íquido, enrbalagen 5 1itÍos, com branqueador ôptrco,
tensoativo biodegradáve1, ajus tador de viscosldadê, tamponante§ e
flagrância lavanda. AplicáveI na lavagen de variados tipos de roupas e

teci dos.

UN) 200

85

86

sabâo para lâvar roupas líquido, enüalagem de 1 litro, com brânqueador
óptico, tensoativo biodegradável, ajus tador de viscosidade, tarnponantês e

fragrância lavanda. Aplicável na lavagem de variados tipos de roupas e

teci dos.
Sabonete fíqllido corporal, em embalagem de 25 0m1

Sabonete iíqüIdo em erLbãiag em de 1 Litro

UND 250

UND 650
1000

8E Sabonete líquido infaotil em embâlagem de 21omf, dermatologicanente testado,
com essências cle lavanda e bergamota e compfexo de proteina de trigo
hi-drolisada
sabonete tíquido infaÊtil, 400 mf, com ph fisiofógico, hi poalergenico e

sem flanatos, Parabenos,

UND 1300

89 UND 650

90 sabonete líquido aÇão bactericida e
5000m1. Registro ÀNVISÀ.

germicida pêra as mãos, em embafagen cle

Saco plástico para lixo pr:eto/azril:
unidades

capacidade para 100 litros,
p]ástica resistente com 05

GÀLÀO 1000

91 s200

92 aco plástico para lixo Preto/azul
nüalagen pIástica resistente com

resistente, com capacidade para 30Iitlos,
10 Unidades.

5200

Saco plástico
medindo 75 x

parâ fixo preto/azul: resistente, capacidade para 50

105 cm, enüalagem pIásticâ resistente com 10 Üaidades.
litros, PCT 52AA

91
9a

aco para lixo infêctante branco com capacidade de 50 ft
aco para flxo infectantê branco com cidade de 100 lt

UND 3900
UND 3900

96 sacolas pfástica virgen brancá
80 cm. PCT com 1 KG

espessura 2,5 micras,com alça, medidas 40 x KG 1300

9l SapóIio líquido 300mI
Shampco infantil 400 ml, com ph fisiológico, hipoaférgico ê sem flanatosT
parabenos, sulfatos e

UND 250

98 I-]ND 500

UND 50099 ha oo infantif 500 m1, com neutro, para todos os t1
100 pray insetlcida a base

ficaz contra mosquitos,
águã e com óleo de citronela,

ernilon qos, moscas, baratas
com no minimo 2 999,
e formigas.

UND 1000

101 tes de alqodão 40x60 cn UND 15C

142 oaLha.ie banho 100t afgodão tamanho: 0,80x1,4ocn UND 650

103 oalha de mesa 1,40x2,40cm, em I ás tico UND i30
104 Tôa1ha de rosto i f0x45cm, em tecido: 100* algodão e barra em vrscose UND 450

105 oalha pra náo 1009 al odáo 30x50cm UND 450

106 Touca de rede {furadinha) destinada
de pequenos favos de me1

ao manipulador de al-imentos, com for:nato UND 400

141 ouca Descartávef C/ ELastico Tnt Branca, acote c/ 100 unidades
assoura de palha

PCT 650
UND 900108

109
1ás t ico

pelo misto: medindo 5ocm,
1,5

com cabo de nadeira revêstido e

assoura de piaÇava, medindo (20x3)cm com cabo em madeira rêvestida medi
1,50

UND 325

UND 65C110

vâssoura em nylon medindo 50cm, com cabo de
com 1,5 metros

maderra revêstido en P1ástico

vâssourão gari 60 cm, cabo em madeira 1,50 cm

UND 600111

UND 4 001t2

3. O.OBRICÀÇOES DO CONTRÀTÀDO
3.l.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentês à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem cômo por todas as despêsas e comprornissos assumidos/ â qualquel
títu1o, perante seus fornêcedores ôu terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesâs decorrentes, os materiais ou serviços que apresentaren
altêrêÇões, deterioraçôes, impêrfelÇões ou quaisquêI irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebinento e/ou pagamento'
3.3.Não tiânsferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa aútorizaÇâo do contlâtante.
3.4.úanter, durante a vigência do contrato ou ôütros instrumentos hábeis, em com

com as obrigaÇões assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇão ê qualificâÇào
pat iblflade
exio ihas \ no.\)

X

I

j

I

UND

UND

UND

UND

sul iatos e corântes

PCT

PCT



respectivo processo licitatório, apresentando ao Contr:atante os documentos nece§sários, senpre
que solicitado,j.5.u.iti. Nota Fiscat correspondênte à sede ou filial da empresa quê apresentou a documentaÇáo

na fase de habi l itaÇão.
3,6.Executar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
sê, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, nornas e especificaÇôe§ técoicas
correspondentes .

II.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBII.IDÀDE DE PREçOS

4.1.Havendo proposta ou fance vencedor com valo! para o respectivo iten lelacionado acina, na

coluna código:
4.1.1,Con indicios que conduzan a uma presunção relativa de inexequibi 1i dâde , pelo clitér1o
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇáo, não sendo posslvel a imediata
confirmaÇâo, poderá ser dêda ao licitante a oportunidade de dêmonstlal a sua exêquibilidade,
sendo-lhe facuttado o prazo de 03 (três) dias útei§ para comprovar a viabilidade dos preÇos,
confornê parâmetros do nesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item'
4.2.safie;ta-se que tâis ocorrências nâo desclassifi-cam automaticâmeÀte a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
4.3.os lances verbais serão efetuados em unidade nonêtária nacional.

5.O.MODELO DÀ PROPOSTÀ

5. 1. E pArte 1n!eqranle deste Termo de Referência o modelo de proposta de preÇos
fo rnec i do r
- Ànexo 01.

podendo o licitante apresentar a sua proposta próprio modelo
correspondente,
desde que sej a

devidamente pre

SECRETÁRI

no
nchido, conforme faculta o instrur0ento convocatório

DE LIMA

'l



ESTÀDO DÀ PÀAÀIBÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENIE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REFTR.ENCÍÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N. OOOOl/2023

PROPOSTA

REE.: PREGÃO PRESEÀICIÀT NO OOOO1,/2023

oBJETo: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE MÀTER]AL DE I,IMPEZA E SANEANTES PARA DIVERSAS

SECRETARIÀS DESTE MUNICI PIO.

PROPONENTB:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação en epigrafe, apresentamos proposta confofine abaixo:

PREÇO TOÍÀ1,QUÀ}IIIDADE UNITUNÍDÀDED I SCRIMINÀÇÀOCODÍGO
LT 10400guâ sanitária, 1 litro, soluÇão aquosa,

a base de hipo clorito sódio ou cáIcio,
Ílcalagem com validade de 6 (seis) meses,

frasco plástico opaco, teor de cloro ativ
t PP a 2,5t PP

13000GREguà sanitária, 2 litros, sofuÇão aquosa,
base de hipo clorito sódio ou cáfcio,

Laqem com validade de 6 (seis) meses,
frasco p1ástico opaco, teor de cloro ati
Ê PP A 2,5? PP

50SÀCOl

1300GÀ],ÃO4

cafinizante, detergente em Pó alca
e baixâ espuma, indicado Para rouPa
ospitalares, sulidade leve e pesada

1ino,

aco 20 kg. Re istro ÀNVISÀ
COM 51lcool LÍquido 70 g

UND 10505 fcool Gel 70 * 1K
1050GALÃO

gistro ANVISA
lcoof Ge1 l0g, enbalgem con 05 lltros.6

1300UNDÃrcoor r-iqúiao lo t rr1
LTas 2litrosciante de rou8

50BALDEciante de roupas hospitalares,
tensoatlcos cationicos, aroma suave,
âcondicionado em balde de 20 litros.
eglstro ANVISÀ/MS

9

650UND1C vental dê napa Pvc, cor branca,
ainhas costura das com 1 cm viradas 1

ê2. colocaÇão de debrum de brim, 1009

5f cÍI o da cintura.
400UNDalde em materiaf PIástico: res

acidade mínina para 10 litros

i s tent
alÇa de metal100 ? virgem

i1

UND 30072

UND 20013

Balde em malerial p1ástico: resistent
1O0g virqem com a1Ça de metaL c

acidade minima para 15

aLde em materiaf plástico: resistente
1009 virgem com capacidade minima para 100

1i t ros

130UNDâlde en material Plástico: res
100t virgem com capacidade mÍnima para 6

istent

1ítros, com t a. CoÍ branco

14

A200BOBlNÀ15 2 0x30cm,picotada em Polietileno
com 500 unidades

300BOBINA4 0X60

,5K
P1ástica Picotada GÍande

c/ 300 unidades
i6

I
I

l

I

i

l

I

i

i

!

i

j

i

i

I

i

l
ia-tgodáo, de lcm .co.ocado em toda àí

ex tensáo da c.vd do aventê1, sendo qLe'

ina parte superior fica 42 cm Paral
l.*u.i"çao do pescoço e na parte inferiorj

l

I



paT 30t1
dades

abide Tradiciona.I Eino 7Íun pacote com 5

20018 p1ásticá versáti1 retangular
15 LTs

r3c0UND19 dâ incolor com I50mfera li
UND 13002A telado para lixo c

Iitros
esto p]ástico

cidade de 10
UND 300chupeta infantil com bico de silicone para

crianÇâs a par tir de 6 meses
27

1000GALÂOioxo z* s litros soluÇão de hipoclorit
ódico a 29, acondicioaado em gal.ão com
itros

22

BÀLDE 50loro em pó pârà lavagêm de rouPa
ospitalares, utili zado pâra deslnfecçã

rêmoÇão de sujidades pesadas e leves
istro ANVISÀBalde com 20 kg. Re

30024
ermatologicaínente testacla, com essênci
e lavanda e bergamota e comPlexo d
rote i na de !r1go h.ldrolisadd.

infantil 12 oml,lônia

300UNDolônia infantil
e rmatoLogi camen te,

400 m1, testadâ
Iivre de parabenos,

ránci a

25

PCT 1950026 Copo descaítáve1 de polipropileno, coll1

capacidade nlnima de 180 mI, pacote c/100
unidades,

4500PCTCopo descartáve1 de polipropileno,
capacidade nl nina de 50 m.l, com
(cem) copos

100
21

UND 130:e reme dental âdulto, com f1úor, 90 gramas,
rote Ção anticáries.

650UNDreme dental, lnfantil com f1úor ativo, 5

proteÇão anticárles e baix
sâbor Tutti fruti, Morang

29

30
ramas, com ploteção anticár.ies ê bâix
brasividade. Sabor Tutti frutl, Moran

ffúôr, 50dental infantiL

6s0ÜNDCr:eme pa!a
ledutor de
enxágue e
para todos

penteàr infantil 300 m],
voh]mê, desembaraçante, sem
com âgêntes condicionantes,

os lipos de cab êfos

31

2600Desenqordurante: limPador dê uso
para limpezá de cozinhas, Pias,
baÊheiros, ideâl para remover gordu ras
perfumado, eflüalagem con 500m1. tiPo

ge ra1,

multiuso.

32

11000GRF

1i t rosLavânda erfl embalagen de 2
Desi.nfetante com fragrância pinho ou33

1000GALÃOGainfetantê bactericida e germicida, uso
hospitalar, a base de quartenárlo de
amõnio (teor ativo a paltir de 2t)pa!a uso
em áreas cliticas, semi criticas e não
criticas. Galão com 05 litros. Registro
üâ ÀNVISA/MS.

34

1000UIiD35 ÀãàÀiizador de ar: com váI!'ufa
ray c com 300m1.

ido para follças 2Deter ente ll

dosador

lit!os 2000l6
UND 3250ido para louÇas 500 mfDetergente 1í3l

1050GÀLÁC3B Detergente
pesada com
Galáo com 5

concentrado Para limPezâ
alto poder de desengo!durar.
litros. Registro ÀNVIs4/YL

2ABÀL]Eetergente neutrall' zênte a

Ção neutlatizante das roupas que
Itilizam produtos com cforos e alcalino
o seu processo de tavâgem. Balde com 2

lcalini zante,

kg. Registro ÀNVISÀ

l9

500UND40 scova dental infanti 1 cerdas
formemen!e arredondadas, cabo reto
tômico, medindo de 15 cln a 17 cm. cores

ortidas e eíüalàdas individualmente

de Nyfon,

PCT 3200ãrnbalaaas em pacote c/ 08sponj a de aÇo:
nidades

41

50042 sanitárao com cabo dscova pala vaso
1ástico

UND 4100

up e rfícies e utensilios
Iimpe za

ge !aL
ponja Dupla face Para43

UND 110 0

odáo,
lanela : cor vernelha, 100t

x 60cm
para linPeza,
dimensóes 40

UND 2AAl, 5>( 0. 3olha dê alumÍnio, rofo com45

UND

UND

I
i

I

I

tde
UND

I
Ii

UND
i



2600MÀÇO46 Fósforo: enbalagem com 10 caj.xas
PCT 26004l Fràlda DescdrLàvel làmanho EG (13 a 15

kq), pacote com 70 Unidâdes, formato
anatônrico, testada delmato fogicamente,
hipoâfélgica, com fitas efástj-cas
adesivas pâra fechamento, indicâdor de
umidade, barreiras aoti vazamento
impermeávers e absorção êficiente com qel
extra. Todos os componentes devem ser
atóxicos, sem ProPensáo a câusar
iiritaÇão em contato com a Pele

PCT 26C013 Fraldà Descartável tànanho G (10 a 13 kg),
Pâcôtê 80 Unidades, format
anatômico, testadê dermatologi camente,
hipoalérqica, con fi tas e1ásticas
adesivas para fêchamento, indicador dê
umidãde, barreiras antivaza ment
impermeáveis e absorção eficiente com qel
extra. Todos os comPonentes devem se

sem pro pensão â causa
contato com a pefe.

atóxicos,
i rri tâção em

PCT 6s0Fla1da Dêscartável tamânho M {5 a 10 kg),
Pacote com 90 Unidadês, fornato
ânatômico, testada derrnatologl canenle,
hipoâférgica, com fitas e1ásticas
adesivas pâra fêchanênto, indicador dê
umidade. barreiras an!ivaza menlo
impelmeáveis e absorçáo eficletrte com gel
extra. Todos os colllponentes devem ser
atóxicos, sem pro Pensáo a causar
j,rritaÇão em contato com a Pêle

49

300PCT50 Fralda Descârtávê1 tamanho P (3,5 a 5 kg),
Pacote con 100 Unidades, foamato
anatÔmico, testada dermatologi camentel
hipoalérgica, com fitas elásticas
adesivas para fechaftento, indicador de
umidade, barreirâs antivaza mento
impermeáveis e absorção eficiente com geL

lextra. Todos os componentes deven ser
atóxicos, sem Pro Pensâo à causâr
lirritação em contato com a Pele

6s0PCT51
T

pâpe], dimênsÕes 20x22rdânapo de
com 100.

100CXa2 em com 75 unrdadeastes f-Lexíveis embala
300UND53 enÇol solteiro, dimensão

1300 nw modelor 100t al
do 1enÇo]: 2 015
odão Branco.

654a vidro con álcoo] com 500 rú!q
con tâmpa e Pedal r

15 Litros
ixeiro em polietileno

650uti ll,6 em embalágen com 200m1,ustra móveis,
asmin

450PÀR

quínicos,
tamanhos

látex: resistente à Produtos ê

anticorrosivar antiderrapanle
c cano longo

\1

45058
ulnicos,
amanhos

1áiex: reslstente à Produtos e

anticorrosiva, antiderlaPante
M cano lon

524Iátex: resistente à Produtos
anticorlosiva, antiderraPant

G cano curto.
imicos,

59

520PÀRlátex: resistente
ânticorros iva,

M cano curto.
antide rrapante1r,i cos,
à produtos6N

325UNI)

-iô!es de 6 meses. Frasco, tampa,

f.ipropifeno. Bico êm silicone macio,

eza. l-ivre de Bisfenol A

anadeira infantll 12 0 fiil, para criança

f imp

postos podisco dê vedaÇão

de fáciparente, atóxico

6l

UND 325Mamâdeira infantil
maiores de 6 meses.

240 mI, pàra crianÇas
Frasco, tampâ, roscâ

paÍeôte, a!óxico
Livre de Bis fenof À

com postos por
silicone nacio,

vêdaÇão
Bico em

e disco de
polipropileno.

e de fácllt rans
limpeza

62

200UND61 p1ástico transParente 16,
Li t ros
rganizador

a\
264UNDá para lixo pfásti.ca

evestido em P1ás tico
0cm.

a filado e
64

t\260CX65 Caixa com 100 Unidadesalito pâra dentes

\/
1000UND

dindo
prato: 1001 algodáo alta
68x40cm, reforÇado.

I

I

I

I

I

i

PÀR

I



l;\l 2 6006l Pano pala chão: alvejado, tipo saco dup]o,
nedindo 46 x 70cm

13000PCT63 apel higiênico rolo:
3omx 10cm,
unidades

cio, prcotado, nedlndo
L idade,

deb

3900PCTToalha lnterfolhada Branco pacote
folhas

Papel
c/1000

PCT 19501C apel toalha, en ro1o, br'anco, neutro, PC

/ 02 Unidades
UND 200l1 PapeI filme 3ocn 40x4omt

BÀLDE 5CPasla umectante,
hospj.talares, lavagem
suj idâdes pesadas.
Registro ÀNvISA

uso em fol-rpas
e pré lâvêgem dê

Bafde de 20 kg.

UND 300013 Pastilha pedra sanitária, odorizadol para
vaso sanitário 409

UND 130Pen!e fino
UND r50Pentê pfástico para cabelo

1300t6 Polidor de alumÍnio, idêal para remover
manchas de fervura e encardidos crÔnlcos,
con 500 m}

UND 6s0l1 Polidor de uso geraI, produto de múItipla
aÇão. Para remoÇão de gordur:as fuligens e
manchas em geral em p.Iásticos, courrnos,
fórmica, vidros, móveis e utensílios, colr
500 nL

PCT 2 01.t3 Prendêdora de roupas em mâdeita, pacotê conr
12 unidades

500UND19 Rodo para piso grande, com duas borrachas,
6Ací , c/ cabo em madeira revestido em
plástico de 1,20 cm

'JND 300EC Rodo par piso pêqueno, com duas borrâchas,
30 cm c/ cabo en mâdelra revesti.do em

p-Iástico de 1,20 cm
JND 1300Sêbão em pasta em enüalagens de 500981
PCT 5200Sabão em pó PcT c/ 5009, com branqueador

óptico, tensoativo biodegradável,
tamponântes e flagráncia Ia vanda.
Aplicável na lavagêm dê variados tipos de
na lavagem de variâdos tÍPos de rouPas e
tecidos

PCT 130063 Sabão en tâblete con 05 Unidades 1kg
UND 20c81 Sabão para lavar roupas .Llquido,

êÍüalaqem 5 1Ítros, com branqueador
óptlco, tensoâtivo biodegradáve1, ajus
tado! de viscosidadê, tamponantes e

fraqrânciâ lavanclâ. Ap1icável na làvagem
de variados tlpos de loupa,s e teci dos.

I-TND 240Sabáo para lâvar roupas llquido,
embal,agem de 1 litro, con branqueador
ôptico, tensoativo biodegradáveL, ajus
tador de viscosidade, tamponantes
fragrância tavanda. Àplicável na favager
de vêriados tipos de roupas e tecí dos.

UND 650e6 liquido corporal, êm embâ1ags abonêt e

2 5 0m1
1000UNDem de 1 litroSabonete li uido em embala

UND i300saboDete fíquido infantlf
21OmI, dermâtologicamente tes!ado,

de Iâvanda
dê protêlna de

en embafaqêm de

comPl exo
e bergâmota

triqo hidrolisacla
650UNDSâbonete Líquido lnfantiI, 4

flsiológico, hi poalergenico e seln

f Ianatos, Parabenos,

00 mI, com ph

sulfatos e corantes
GÀLÀO 1000

9C Sabonete llquido aÇão
qermÍcida Para as mãos,
5000m1. Reqist!o ÀNvISÀ.

bacte!icida
en embalâgem

5200?CT9i plástico pâra lixo Preto
êsistente, capacidade para 100 IitÍos7

lagem ptásticâ resrstente com 05

/ azú\l

PCT 52AA92 plástico Para lixo Preto
resistente, com capacidade Para 30Iitros,
mbalagem p1ásticâ resistente

/ az.ul I

idàdes.
com 1

A
5200?CTplástico Para lixo Preto

rêsistênte, capacidade para 50 Iitrosr
dindo 75 x 105 cm, embalagem p]ástica

esistente com 10 unidades

/ azul l

3900UND94 f i,xo infectante blânco
de 50 1tapacídade

J

I

i

14

i

i
l

I

I

I I

I

I

I

I

I

I

I

i

I

i
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95 .s
.c

aco parâ lixo infectânte
âpacidade de 100 lt

96 l.
12

iP

acolas plástica virgêm brancâ espessura
,5 ndcras,con â1ça, medidas 40 x 80 cm,
CT com 1 KG

XG 1300

9'1 isapólio Iiqurdo 30om] UND 25il

98 lsl.'"^poo
lfi siológic
I)arabenos,

infàntil 400 mI, com Ph
o, hipoalérgico ê sêm ffanatos,
sulfâtos e corantes

UND 500

99-- -FÉá^p.o
Fara tod

infantil 500 m1, com ph
os os tipos dê cabelo

UND 500

100 Túã, j nsniaidá a base de águà e con óIeo
lde citronela, com no mÍnrmo 2999, eÍicaz
lcontra mosquitos, pernilon gos, moscas,
E)â râtàs e forniqàs.

UND 1000

101 apetes de algodâo 40x60 cm UND 150

la2 t'foalha de banho
,80x1,40cm

100t algodão tamanho: UND 650

103 lToa]ha de mesa 1,40x2,40cm, en p.Lástico Ur" D 130

ia4 oalha de rosto:
lgodão e barra

70x45cln, em tecido: 100* : ll.i t_i 4 50

105 oalha p ra mão 100t algodâo 30x50cm UND 4 50

106 ]ióué, ae
[nânipufad
lpequênos

rede ( furãdinha ) destinâda ao
or de afimentos, con formato de
favos de ne]

UND 4 00

l-07 ouca Descartávê.I C/ Elastico Tnt Branca,
acote c/ 100 unidades

PCT aa0

108 'váilóura ae parna 900

109 assoura de pelo nisto: medindo 50cm, com
bo dê madeira revestido eí plástj.co com

UND 325

11C assoula dê piaçâva, medindo (20x3)cm con
bo em madeÍra revestidâ nedindo 1,50

650

111 assouÍa em nylon medindo 50cm, com cabo
e nadeira revestido en plástico com 1,5

600

'!12 lvas
i.*

sourão gari 60 cm, cabo êm madeira 1,50 UND 4 00

PRÀZO - Iten 5.0:
PAGAMENTO - IteÍn 18. 0:

VALIDADE DA PROPOSTA - IICM 8'OI

VAT,OR TOTAL DA PROPOSTA _ RS

CNPJ

de de

Responsávef

l
I

I

I

yi



ÀNEXO II - PREGÃO PRESENCTÀL N" OOOO1/2023

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÀÔ PRESENCIAL N" OOOO1,/2023
PREFEITURÀ MUN]CIPAL DE MOGEIRO

ESTÀDO DÀ PÀRJÀIBÀ
PREEEIIURÀ MUNÍCIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÂo PERMÀNENIE DE LrCrrÀÇÃO

EOLHA O1l02

aceitar todâs as c1áusulas do
nelê estipufadas,

1 O - DECLARÀÇÃO de cumprinento do disposto no Art. 70, Inciso K{XIIÍ, da Cf
da Lei 8. 666./93.

O proponente acina qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
xxiIII da ConstitulÇão Federal., Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu
quadao de pessoal, funcionários menores dê dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e neil nenores de dezesseis anos, em quafquer trabalho; podendo existir menores, a

pârtir de quatorze anos, na condiÇão de êprendiz na forma da legislaÇão vigênte.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que dlz respeito a participação nâ

conforme exigência contida na Leí B'666/93, Art' 32, §2o, o proponente acina qualificado' decla!a
não haver, aié a presente data, fato inpeditivo no quê diz respeito à habilitaÇão/participaçâo
na presente licitaÇáo, não se encontrando em concordata ou estado fâlimentar, estando ciente da

obrigatoriedade de informar ocorrências posteriorês. Ressalta, ainda, não êstar sofrendo
penaiidade de declaraÇâo de idoneidade no âmbito da administraÇão Federal, Estadual, Municipal
ôu do Distrlto Federal, arcando civil e cr:iminalmente pela presente afirmaÇâo'

PROPONENTE
CN PJ

O proponente acj.ma qualificado declara ter conhecimento e

respêctivo instrumento convocatório e submeter-sê as condiÇões

Art.27, Ínciso

3.0 - DECIÀRÀÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas ê condiÇõês do correspondêntê instrumento
convocatório.

Locaf e Datâ.

NOME,/ASS INATURÀ/CARGO
Rêpresentante legal do proponente.

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLARAÇÔES DEVERÂO SER ET,ÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE, QUANDO FOR O CASO



taLHA a2/02
RÊF. : PREGÃO PRESENC]AL N" OOOOl/2023
PREEEITURÃ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ:

4.4

Lôca1 e Data

DECLARAÇÃO de elaboraÇão independente de proposta.

(idêntificaÇão compfeta do representante do llcitante), como representante devldamente
constituído de (identificêÇão completa do licitante ou do consórcio) , doravante denominado
(licitante/consórcio) , para fins do disposto no item 7,5.1. do Édita1 do Pregão Presencial no
AA00l/2423, declara, sob as penas da Iei, em especiaf o art. 299 do Código Penal Brasileiro.
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pr:egão Presencial n" AAAAI/2023 foi elaborada de
maneira indêpêndente pelo licitante, e o conteúdo dê proposta não foi, no todo ou em partê,
direta o indiretamente, infornado, discutido ou recebido dê qualquer outro partlcipante potencial
ou de fato do Pregão Presencial r" 0AAA7/2023, por qualquêr meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para pa!ticipar: do Pregão Presencial n"
0AA01/2A23 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participantê potencial ou
de fato do Pregão Presencial n" 00001,/2023, por quafquer meio ou por qualquer pessoai

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisâo de qualquer
outr.o paiticipante potenciaf ou de fato do Pregão Presencial nÔ 00001,/2023 quanto a participar
ou não da referida licitaÇão;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presenciaf ^" 0AAA7/2023
não sêrá, no todo ou em parte, direta ou indir.etamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregâo Presencial i" A0AA7/2A23 antes da adiudicaÇão
do objero da .reÍeridd I icitaÇào;

e) que o contêúdo da proposta êpresentada para participaÇão do Pregão Presenciaf n" 00001/2023
não foi, no todo ou em parte, direta ou lndiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abeltura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extênsão desta declaraÇão e que detém plenos poderês
e informdÇões pa rê fima-la.

NOME /ASS INÀTIRA/CARGO
Representante 1ega1 do proponente

OBSERVAÇÃÔ I

AS DECLARÀÇÔES DEVERÃO SER ELABORÀDAS EM PAPE], TIMBRÀDO DO LICITANTE, OUANDO EOR O CASO'



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRE!'EITURA T''UNICIPÀÍ. DE MOGEIRO

coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrÀÇÀO

ÀNEXO Írr - PREGÃO PRESENCTÀI N" 00001/2023

MODELOS DA DECI,ARÀÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃÔ

REE.: PREGÂO PRESENCIAL N" OOOOl/2023
PREEE]TURÀ MÚNÍC]PAL DE MOGEIRO

1.0 - DECLÀXÀÇÃO DE REGULARIDADE para habilitaÇão previsto no Àrt. 4

10 -52A / 02 -

O proponentê acima qualificado, declara, em conformidade cor., o disposto no Art. 4o, Inciso VII,
da Lei 10.520102, quê está apto a cumprir plenamêntê todos os requisitos de habititação exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certamê acima indicado.

Inclso VIT, da Lei

Local e Data

NOME /ASS INATURA/CARGO
Represêntante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DÊCIÀRAÇÃO DEVEú SER ELABORÂDA EM pApÊL TIMBRADO DO LICITANTE, QÚINDO FOR O CASO

PROPONENTE
CNPJ



E§TÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
PRETEITTJFÀ MUNTCIPAI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO rv. PREGÃO PRESENCIÀ! N" OOOO1/2023

MTNUTA DO CONTRATO

PREGÀO PRESENCI.A! §" OOOO1/2023
PROCESSO ADMINISTRÃTIVO N" PP OOOOl/2023

coNrRÀTo N": . .. .,/...-cPú

TERMO DE CONTRÀTO QUE
MOGEIRO E
INSTRUMENTO NA EORMA

ENTRE S] CELEBRÀM A PREEEITURÀ MUNICIPAL DE

PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE
AB,qIXO i

Pefo p!esente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente .roâo Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB, CNP,I nÔ 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio .rosé Eêrreira, Brasileiro, Solteiro, Empresarlo, residente e

doniclllado na Sitio Pintado de Cirna, 138 - Ar:ea Rural - Mogeiro - PB, CPF n' 840.199.644-91,
Carteira de Ídentidade n' 3360118 ssPPA, doravante simplesmente CoNTRATANTE, ê do outro lado

, ., CNPJ n' neste ato representado
por .... residentê e domiciliado ôâ ....,
CPF no . Carteira de Identidade
as partes contratantes assinar o presente
seguintes:

CLi(USIÍJÀ PRI},íEIRÀ - DOS EUNDÀMENIOS:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregão Presencial n' 00001/2023, proeêssada nos
termos da Lei Eederaf n" 10.520, de 17 de Jutho de 2002 e subs idia ri ament e a Lei Eederal nÔ

8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Coroplemêntar n" 123, dê 14 de Deze..bro de 2006; Decrêto
Municipal n. 016, dê 10 de NoveÍLlcio de 2006; e lêgislaÇão per:tinêntê, considêradas as alteraÇôês
posteriores das referidas normas.

CÍJ{USU.À SEGI'IIDÀ - DO OB.]ETO:
o presente contrato tem por objeto: CoNTRATAÇÀO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE MÀTERIÀL DE

L]MPEZA E SANEANTES PÀXÀ DIVERSÀS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

O fornecimento deverá ser executado riqorosamente de acordo con as condlçÓes expressas ne§te
j"nstrumento, pr.oposta apresêntada, espêcificaÇões técnicas collespondentes, procêsso de
licitaÇão modalidade Pregão Presencial n" 00001/2023 e lnstruÇões do Contratante, documêntos
esses que ficam fazendo partes integrantes do pr:esente contrato, independeôte de transcriÇão; e

sêrá reaflzado na forma parcelada.

crÁusur.A TERCEÍRà - DO VÀLOR E PRXÇOS I

O valor total deste conttato, a base dc preÇo proposto, é de R$

Do . ., doravante simplesmente CoNTRÀTADO, decidirâm
contrato, o qual sê regerá pelas c1áusulas e condiÇóes

CIÁUSULÀ QUÀRTÀ - DO RÉÀ.fUSTÀ}'ENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustávêis no prazo dê um ano'
Deniro do prazo de vigência do contrato e nediante soficitaÇâo do Contratado, os preÇos poderáo
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificâda no IPCÀ-
IBGÊ acumulado, tomando-se por base o mês de aplesentaÇâo da respêctlva proposta, excfusivamente
para as obr.igaÇÕes iniciadas e concluidas após a ocorrência da anuafidade
Nos r.êajusles subsequentes ao primêiro, o intêrregno minino de um ano sêIá contado a partir dos

efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
No câso de atraso ou não divulgaÇão do indicê de reajustamento, o Contratante pagará âô Contratado
a importância calculada pela última variaÇão conhecída, liquidando a diferenÇa correspondente
tâo iogo seja divulgado o indice deflnitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memóriâ de

cá1cu1o referentê ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sêmpre quê estê ocorrer'
Nas aferições finais, o indice utillzado para reaiuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou dê quafquei forma não possa

mais sêr utilizado, será adotado, em substituição, o que viel â ser determinado pela legislaÇão
entáo êm vigor.
Na ausência de previsão lêgaf quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo

oficial, para re;justamento do preÇo do valor remanêscente, por meio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser realizado por âpostilamênto.

\dice



CIÁUSu.À QI,TNTÀ - DÀ DoTÀÇÃo:
As dêspêsas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigêntê:
Recursos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI 384/2022 02,020-SEC.DE ADMINISTRACAO B
PLANEJÀMENTO 02020.04.122.2003.2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM É PLANEJAM 02.O3O
SEC.DE EDUCACAO, CULTURÀ, ES P. LÀZER E TURISMO 02030.12.I22.2AA6.2948 _ MANUTENÇÀO DA
sEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP, LAZER E TURTSM 02.040 SEC. MUNTCTpAL DE SAUDE / F14S 02040.10.722.0004-2920
_ MÃNUTENÇÂO DAS ATlvlDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE 02040.10.301.10!2,20!4 - MANUT DAS ATIV
ATENCAO BASICÀ A SAUDE _ PAB EIXO 02040.10,301.1,012.2435 _ MANUT. DAS ATIV]D. EST. DA SAUDE DA
EAMILIA ESE 02040.10.301. 1012.203] MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÜDE BUCAL
02O4O.1O.3O1.2OA1 .2442 - MÀNUT DAS ATIVÍDADES DO EUNDO MÚNICIPAL DE SAUDE 02040.10.302.1013,2031
- MÀNUT. AT]V.HOSP.E MATERN. MÀRIA HERTINIA SILVEIRÀ 02040.10.302.1013.2943 - MÀNUTENÇÃO DAS

ATTVTDADES DO CEO 02040.10 -3A2.1A13.2945 MÀNUTENÇÃO DAS ATMDADES DO SAMU 02.050-SEC.DE ACÀO

SOCIAL ,/ n4ÀS 02050,08.243.2AA8.294A - MANUTENÇÃO DAS ATlVlDADES DO CONSELHO TUTELAR
O2A5A.OB.244.IAI8.2A52 - MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL_CRÀS
O2A5A.OB.244.2AOB.2O4O - MÀNUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL 02.O6O_SE.DE IND.COM.COMPRÀS
E TRÀNSPORTES A206A.17.722,20T2.295A - MANUT. DAS ATÍV. DE SEC. DE lND.COM COMPRÀS E TRÀN 02.O7O-
SEC.AGRIC,,MEIO ÀMBIENTE, PESCA E PECU 02070.20.122.201.0.2066 _ MÀNUT. ÀTIV. ADM.DA SEC. DE

AGR]C. E MEIO AMBIENTE 02.O8O_SEC.DE INDUST. COMERCIO E ÍNFRÀ ESTRUTUBÂ
4. 4. 90.30.00.00 MÀTER]ÀL DE CONSUMO

cr,Áusl,I,À sExÍÀ - Do PÀGÀ}.íExto:
O pagamento será efetuado nediante processo regular e em observância às normas e procedinento§
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do periodo de adimplemento.

cLÁusulÀ sÉTn{À - Do pRAzo E DÀ vrcÊÀIcrÀ:
O prazo máxino de entr:ega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 57, § 1', da Lei 8.666l93,
da emissâo do Pedido de compta:
a - Entrega: Imediata.
A vigência do presente contrato será detêrminada: até
considerada da data de sua assinatura.

que admite prorrogaÇâo nas condiÇões e
está abaixo indi,cado e será considerado

cúüs(IIÀ oÍTÀvA - DÀs oBRÍêÀçõEs Do coNrRÀÍÀNTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivanente realizado, de acordo com aa
respectivas c1áusulas do presênte contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornêclmento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais aÍnpla e completa fiscalizêçâo, o que não exlme o Contratado dê suês
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscal deste contratoT nôs têrmos da

norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a Sua execuÇão, respectivamente,
permitidê a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informaÇões pertinentes a

essas atribuiÇões,

CIÁUSI/IÂ NONÀ - DÀA OBRIGÀÇõES DO CONTRÀEÀDO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do plesente contrato,
dentro dos nelhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividadê rêlacionada
ao objeto contratuaf, com ob§ervância aos prazos estipulados;
b - nesponsabilizar-se por todos os ônus e obrlgaÇÔes concelnentes à legislação fiscal, civif,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquei
titulo, perante seus fornecedores ou tercellos em razão da execuÇão do obieto contratado;
c - Manter preposto capacltado e idôneo, êceíto pefo Contratante, quando da execuÇâo do contrato,
que o represênte .integralmente em todos os seus atos;
á - permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contr.atante devendo prestar os informes e

escla recimentos so-icj Lados,
e - Sêtaá responsável pelos danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão cio contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacão ou o acompanhamento pelo órgâo interes§ado;
f - Nâo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem

o conhecimento e a devlda autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obriqâÇões assumidas,
iodas as condições de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que so1ícitado'

cLÁusuÍ.À DÉcÍÀíà - DÀ ÀLrERÀÇÃo E REscrsÃo:

o final do exercício finânceiro de 2A23,

Àrl. 65, § 1" da Lei
ssoes

Este contrâto p
ou por acordo

oderá ser altêrado com a devida justificativa, unilateralmentê pelo contratantê
entre âs partes, nos casos previstos no Art. 65 ê será rescindido, de pleno

rme o disposto nos Arts. '7'7, '18 e ?9, todos da Lei 8.666/93.
s, os acréscimos ou

direito, confo
O Contratado fica obrigado a aceitar, nâs mesmas condiçÕes cootratuai
supressôes que se fizerem nas compras, até o respêctivo limite fixado no

A,666/93, Nênhr.rm acréscimo ou suprêssão poderá exceder
resuLtantes de acordo celebrado entre os contratantes.

l.CLI{US TÀ DÉCIMÀ PRIMEIF,L - DO RECEBIMENEO

o limite estabê1êcido, salvo as supr



Exêcutado o presente contrato e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigaçôes pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objêto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposiÇôes dos Arts. '13 a'l6t da Lêi 8.566193.

cúUsul.À DÉCII{A SÊGI,IIDÀ - DÀs PENAUDÀDES:
À recusa injusta em deixar de cunprir as obrigaçôes assur.lidas e preceitos ]-egais, sujeitará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às segulntes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da
Lei 8.666193t a - advertêncla; b multa de mora de 0,5* (zêro vírgula cinco poL cento) aplicada
sobre o valor do contlato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuÇão do objeto ora
contrêtado; c - multa dê 109 (dez por cento) sobre o va.Ior contratado pela inexecuÇâo total ou
parcial do contrato; d - sirnultaneamente, qualquer das penalidades cablveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenizaÇáo devida não for recol-hido no plazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado, será automaticamente descontado da primei!a parcela do paganento a que o
Contratado vler a fazer jus, acrescido de juros moratórios dê 1t (um por cento) ao Ínês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmeote.

cÜíusulÀ DÉCD'TA TERCEIRÀ - DÀ COMPENSÀÇÃO FTNÀIICEIR,A:
Nos casos de eventuais a!rasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
nào tenha concorrido de alguma forna para o atraso, será adnitlda a compensaÇào financeira,
devida desde a .iata limite fj.xadâ para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da pârcefa. Os encargos norâtórios devidos em razáo do atrâso no pagamento serão calculados com
utilizaÇãodasequintefórmula:EM=NxVPxl,onde:EM=encarqosnoratórios;N=núnerode
dias entre a data prevista para o pagamento ê a do efeti.vo pagamênto; VP = vâ.Io! da parcela a
sêr paga; e I = índice de compênsação financeila, assim apurado: 1= (Tx + 100) + 365, sendo Tx
= percentual do IPCÀ-ÍBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice
adotado pê1o Governo FederaL que o substitua. Na hipótese do refelido lndice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualque! forna não possa mais ser utilizado,
sêrá adotado, en substituiÇão, o que vj-er a ser deterllj.nado pela legisfaÇão então em vigor.

cüiusulÀ DÉCD,A QuÀRrÀ - Do troRo:
Para dirinir as questôes decorrentes deste contxato, as partes elegem o Eoro da CoÍnarca de
Itabaiana.

E, por estarem dê pleno acordo, foi- lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÂTANTE

de de

1ÊSTEMUNTLAS

PELO CONTRÀTADO

f,r


