
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200S11PP00026
LICITAÇÃO N°. 00026/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, 07 - CENTRO - ITAPOROROCA - PB.
CEP: 58275-000 - Tel: (083) 32941112.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.165.176/0001-78,
doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio,
as 08:30 horas do dia 26 de Maio de 2020 no endereço acima indicado, licitação na modalidade
Pregão Presencial nO 00026/2020, tipo menor preço; tudo de acordo com este instrumento e em
observância a Lei Federal nO 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal
nO 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nO 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal n° 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; e legislação pertinente, consideradas as
aIterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta para: Contratação de pessoa fisica ou juridica,
para prestar serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir as
necessidades deste Municipio, inclusive Fundo Municipal de Saúde.

1.0.00 OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: Contratação de pessoa fisica ou juridica, para
prestar serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir as
necessidades deste Municipio, inclusive Fundo Municipal de Saúde.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento
convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda
especifica - Contratação de pessoa fisica ou juridica, para prestar serviços de publicidade
tipo carro de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste Municipio, inclusive
Fundo Municipal de Saúde -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida
de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a
promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar nO 123/2006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma
legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado
previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção I, da LC nO. 123/2006.

2.0.00 LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.0s envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 08:30
horas do dia 26 de Maio de 2020, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos
envelopes.
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclareci e tos
ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por esc i o e
dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes da data
para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propost
horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Frei
Bozzano, 07 - Itapororoca - Centro - Itapororoca - PB.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste E e
seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no 4
(vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o pedido.

- -- --- -- --------



3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAçÃO
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma:
3.2.1.Pela Internet: www.itapororoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br; e
3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente.

4.0.00 SUPORTE LEGAL
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de
14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nO 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo
partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.00 PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93,
abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 12 (doze) meses

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses,
considerado da data de sua assinatura;
5.3.A vigência do respectivo contrato, poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos,
mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas
as características do objeto licitado.
5.4.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte
dotação:
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca:
02.000 Gabinete do Prefeito

e as
está

03.000 Secretaria Municipal de Administração
04.000 Secretaria Municipal de Finanças
05.000 Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer
07.000 Secretaria Municipal de Ação Social
08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid
11.110 Sec Municipal de Agricultura
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAçÃO
6.1.0s proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.4.Não serão aceitos envelopes Propostas de Preços e Documentação enviados via postal.
Hipótese em que os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto,
desconsiderado para efeito de participação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAçÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a interv'r
fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído
por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1. Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na fo fi\'
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam ex r'
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidur
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particul;u~~It15Zí;;?,
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar



declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os dema;:}~s
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da :~;r~~
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração seja
particular, deverá ser reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário ou, quando do
licitante Pessoa Física: lavrada a sua autenticidade no próprio documento pelo Pregoeiro ou
membro da Equipe de Apoio, após confrontar a assinatura com aquela constante do documento de
identidade do signatário ou, ainda, estando este presente e assinando o documento diante do
Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.
7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento
oficial que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do início da sessão pública -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo
Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio:
7.3.1.A autenticação dos documentos, quando realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio,
deverá acontecer em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito
a manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro
receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos
necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste
instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do
representante devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer
envelopes, a seguinte documentação:
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III.
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 30 da Lei 123/06, se for o
caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábil, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartório do respectivo
signatário; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou
equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração ou certidão
simplificada, apenas neste caso para comprovação do enquadramento na forma da legislação
vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o
presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP,
previstos na Lei 123/06.

seu
dos

a.O.DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1.A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00026/2020
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e
seus elementos - Anexo I em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente
assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado: discriminação e outras
características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em
algarismos.
8.3.Será cotado um único preço para cada item,
Indicações em contrário estão sujeitas a correções
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.
8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não
deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência -
Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o
respectivo item será desconsiderado.
8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elabora a
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricad s
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da propo t
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua valid d'
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes .
licitante julgar necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total,
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.

com a utilização de duas casas decimais.
observando-se os seguintes critérios:

em

o



8.7. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produÚ f'A
serviço, prevalecerá o de menor valor. ~~
8.8.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor
corrigido.
8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições
do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas
para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva
proposta.
8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido.
8.11.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos
produtos ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.
8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste
instrumento.

9.0.DA HABILITAçÃO
9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00026/2020
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.
9.2.2.Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
9.2.3.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.2.4.Cópia do CPF e carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos SOClOS.

9.2.5.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na
forma da Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se
encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados
por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
9.2.6.Os MEls ficam obrigados a presentarem a Declaração Anual do SIMEI em substituição ao
Balanço Patrimonial.
9.2.7.Regularidade para com a Fazenda Federal certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.2.8.certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
equivalente na forma da Lei.
9.2.9.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Económica Federal, respectivamente.
9.2.10.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de l° de maio de 1943.
9.2.11.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da
Constituição Federal Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9.2.12.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.13.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igualou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, acompanhado do contrato ou NF ou Nota de Empenho.

9.3.PESSOA FÍSICA:
9.3.1.Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF e a Cédula de Identidade - RG.
9.3.2.Comprovante de residencia com no máximo 03 (três) meses de expedição.
9.3.3.Regularidade para com a Fazenda Federal certidão conjunta negativa de
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.3.4.Certidão negativa da Fazenda Estadual da sede do Licitante.
9.3.5.Certidão negativa da Fazenda Municipal da sede do ORC - Município de Itapororoca.
9.3.6.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND,
respectiva certidão fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
9.3.7.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Títu
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de l° de ma



9.3.8.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII'~{)
Constituição Federal Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fa o
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas a
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.

9.4.0s documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou pUblicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o
licitante.
9.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou da pUblicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de
habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o
documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletr6nicos
correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de
fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos
apresentados pelos licitantes, quando for o caso.
9.6.A autenticação dos documentos, quando realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, deverá
acontecer em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.

10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o
correspondente item.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas
disposto no Art. 3°, §2°, da Lei 8.666/93,
verbais, se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
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 de pequeno
porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.5.0correndo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
10.7.A situação de empate - fase de lances -,
quando a melhor oferta inicial não tiver sido

ou mais propostas escritas, e após obedecido o
a classificação inicial para a fase de lances

na forma acima definida, somente
apresentada por microempresa ou

se aplicará
empresa de

pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS
11.1.Para o recebimento dos
15 (quinze) minutos após o
nenhum outro será aceito.
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.0 não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a
efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica total
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documen
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado
destinada ao recebimento das propostas de preços.
11.5.0 Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta
e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre
requisitos de habilitação.
ll.6.Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e

envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de
horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,

teúdo
das



exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examin~i
documentação neles contidas.
11.7.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observaçõ
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes clencia, em seguida, da classificação
inicial, indicando a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em
até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim
julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11.8.Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima
definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.9.Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço.
Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa
poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos,
a critério do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para
efeito de classificação final das propostas.
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no
instrumento convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o
respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando
for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes
presentes.
11.15.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.l.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocaSlao da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
l1.l5.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
11.16.0s documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes
dos envelopes Proposta de Preços e Documentação que forem abertos, serão retidos pelo
Pregoeiro e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Documentação, ainda
lacrado, do licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for
retirado por seu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de
homologação do presente certame, será sumariamente destruído.

regularidade fiscal e
exigida para efeito de

12.0.00 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I Termo de
Referência - Especificações, na coluna código, manifestamente inexequível nos termos do Art.
48, II, da Lei 8.666/93; o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente.
12.2.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado Valor de
Referência, está indicado no respectivo elemento deste instrumento - ANEXO I.

13.0.DOS RECURSOS
13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da
10.520.
13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
aproveitamento.
13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao venc



13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do Obje~f)
licitação ao proponente vencedor. ~~
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoei o,
devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00
horas, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Itapororoca - Centro
- Itapororoca - PB.

14.0.0A HOMOLOGAÇÃOE ADJUDICAÇÃO
14.1. Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a
documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da
legislação vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no
certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos
do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o
caso.
14.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente,
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que
devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos

defesa dos
o resultado
apresente a
licitantes.

15.0.00 CONTRATO
15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades
permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela
referida norma.
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido
como vencedor da licitação.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo 1icitante vencedor, poderá ser
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79,
todos da Lei 8.666/93.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.0.0AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.l.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

17. O.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
17.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observ
características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou
especifica devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade
aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação per
e consequente aceitação.

18.0.00 PAGAMENTO
18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para
dias, contados do periodo de adimplemento.

e
ta



18.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimPlemen~, ~
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade m~
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obri ação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer
natureza.

19.0.00 REAJUSTAMENTO
19.1.0s preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
19.2.0correndo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
mais de uma Licitante.
20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas
declaradas feriado,
automaticamente para
previstos.
20.5.Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e
postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição
regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
20.6.0s preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos
serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.
20.7.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.
20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20.10.Este instrumento convocatório e todos
disponibilizados em meio magnético, podendo ser
procedimentos definidos pelo ORC.
20.11.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste
instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo
facultada ao mesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a compleme tar a instrução do processo.
20.12.Para dirimir controvérsias decorrentes certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Mamanguape.

previstas para a realização dos
e não havendo ratificação

o primeiro dia útil subsequente,

eventos da presente licitação sejam
da convocação, ficam transferidos
no mesmo local e hora anteriormente

os seus elementos constitutivos, estão
obtidos junto ao Pregoeiro, observados os



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2020

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO
1.I.Constitui objeto desta licitação: Contratação de pessoa fisica ou juridica, para prestar
serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste
Municipio, inclusive Fundo Municipal de Saúde.

2.0.JUSTIFICATIVA
2.I.Considerando as necessidades do
e adequadamente, os procedimentos
caracteristicas e especificações do

ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
necessários para viabilizar a contratação em tela. As
objeto ora licitado são:
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:Contratação de pessoa física ou jurídica parai horas
Iprestar serviços de publicidade, tipo carro de:
[som, porte Médio, com locutor, para ficar ai
~isposição das secretarias nas eventuai~,
lnecessidades..~'~~-"_"""~"""--'~-~-~'-~'.,,--~-- .._.- ~. ~.
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3.0.0BRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.I.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem cornopor todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
aLterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estimado pelo ORC ou manifestamente
inexeqüivel nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta
ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente, relacionado neste anexo, na coluna código.
4.2.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado Valor de
Referência -, está acima indicado.
4.3.0s lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional.

S.O.MODELO DA PROPOSTA
5.1.É parte
correspondente,
desde que seja d

TARCÍSIO
Pregoeiro Ofi

deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços
licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2020

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2020

OBJETO: Contratação de pessoa fisica ou juridica, para prestar serviços de publicidade tipo
carro de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste Municipio, inclusive Fundo
Municipal de Saúde.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

c:coi)I~~:~J:.~~~~=.~~..~.::=-~~-~-=--=-DISêi~ª~-=:=_:=__==:~~:~-~==~=._.r_?E~_§_E]~~!~AE~I~=Uií_~-~~9:L=~.:_!~.!ª=~::l
! 1 [Contratação de pessoa fisica ou jurídica parai horas i 800i i ,
. ÍPrestar serviços de publicidade, tipo carro del ! i ! !

Isom, porte Médio, com locutor, para ficar aI !
!disposição das secretarias nas eventuais.1l1_e_s:~~~~~~~._"__.__ .____ _ _ ..._ .. _ . .L ~._...J._... _

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

/ de de _

Responsável

CNPJ
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2020

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em
seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.O - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à
habi1itação/participação na presente 1icitação, não se encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial n°
00026/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nO 00026/2020 foi
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 00026/2020, por qualquer meio ou
pessoa;

elaborada de
ou em parte,
participante
por qualquer

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n°
00026/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial nO 00026/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 00026/2020 quanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nO 00026/2020
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nO 00026/2020 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n° 00026/2020
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Itapororoca antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2020

MODELOS DA DECLARAÇAo DE REGULARIDADE - HABILITAÇAo

REF.: PREGAO PRESENCIAL N° 00026/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.O - DECLARAÇAo DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art.
10.520/02.

Inciso VII, da Lei

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4°, Inciso
VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação
exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇAo:
A DECLARAÇAo DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2020

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPOROROCA E , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Itapororoca Rua Frei Damião Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ n°
09.165.176/0001-78, neste ato representada pela Prefeita Elissandra Maria Conceição de Brito,
Brasileira, Viúva, Professora, residente e domiciliada na Sítio Campo Verde, SN - Área Rural -
Itapororoca - PB, CPF nO 007.409.704-02, Carteira de Identidade nO 2.065.238 SSP/PB, doravante
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado - ......... ......... ...,
CNPJ n° , neste ato representado por residente e domiciliado na , .
- - - - , CPF n° , Carteira de Identidade nO ,
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nO 00026/2020, processada nos
termos da Lei Federal n? 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n°
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nO 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal n° 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar
serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste
Município, inclusive Fundo Municipal de Saúde.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão Presencial nO 00026/2020 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

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

Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca:
02.000 Gabinete do Prefeito
03.000 Secretaria Municipal de Administração
04.000 Secretaria Municipal de Finanças
05.000 Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer
07.000 Secretaria Municipal de Ação Social
08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid
11.110 Sec Municipal de Agricultura
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390.39 outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica



CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO, ~~

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da ~inte
maneira: Para ocorrer no prazo de até trinta dias, contados do período de adimplemento.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da
data de sua assinatura.
A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante
acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as
características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços
contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado:

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco p
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
objeto ora contratado; c multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrtn
inexecução total ou parcial do contrato; d simultaneamente, qualquer das
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato,
Mamanguape.



E, por e,tarem de pleno acordo, foi lavrado o pre,ente contrato em 02(dua'l via" o ~o~
assinado pelas partes e por duas testemunhas. u::;v i\

Itapororoca - PB, de de .

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO



ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 26 de
Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de pessoa tisica ou jurfdica, para prestar serviços de publicidade tipo carro
de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste Municfpio, inclusive Fundo
Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: lei
Federal nO10.520/02 e Decreto Municipal nO.028/2005. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112.
E-mail: pmilicitaca02013@hotmail.com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.br ou
www.tce.pb.gov.br. Itapororoca - PB, 13 de Maio de 2020

TARCíSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PUBLICAR:

O - Diário Oficial da União - 13.05.20
O - Diário Oficial do Estado - 13.05.20
O - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame -13.05.20



ESTADODA PARAIBA
PREFEITURAMUNICIPALDEITAPOROROCA

AVISODELICITAÇÃO
##ATOPREGÃOPRESENCIALN200026/2020

##TEXTorna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de
Apoio, sediada na Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às
08:30 horas do dia 26 de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial,
do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar
serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir as
necessidades deste Município, inclusive Fundo Municipal de Saúde. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n2 10.520/02 e
Decreto Municipal n2. 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. E-mail:
pmilicitaca02013@hotmail.com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.br ou
www.tce.pb.gov.br. Itapororoca - PB,13 de Maio de 2020
TARCíSIOFRANÇADASILVA- Pregoeiro Oficial
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00412020. por 45 (trinta) dias. Informo ainda que, conforme proposta apresentada e aprovada, a referida
contratação será pelo valor total, estimado, de R$31.000,00 (Trinta e um mil reais). Adjudico o referido
objeto a empresaANDRE DE FREITAS TAV<\RESEIRELI. Em cumprimento ao disposto no artigo 26
da Lei n'' 8'666/9~ Determine à Comissão Permanente de Licitação que proceda a devida publicação da
presente ratificação na imprensa, para que produza os efeitos legais. Registre-se, cumpra-se e publique-se.
Lavre-se o Termo de Contrato.

Pedras de Fogo, 11 de maio de 2020
Geríane Pereira l\brinho

Gesto,.,. du FMS

PREFEITURA MllNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
FUNDO MUNICll'AL DE SAíTDE DE PEDRAS DE FOGO

EXTRATO DE CONTRUO N" 1058/2020
Dispensa Emergencial n" 0412020; Objeto: aquisição máscaras n 95, destinadas aos profissionais de saúde
que estão na linha de frente contra o COVID- 19, amparados no Decreto Municipal n" 004/2020; Partes:
Fundo Municipal de Saúde e ]-ANDRE DE FREITAS TAVARES EIRELI; Valor Global: R$31.000,00;
Prazo:45 dias; Fundamentação: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal n" 8.666/93. Data: 11/05/2020.

Prefeitura Municipal
de Aroelras

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

RATIFICAÇÃO E AD.nJDICAÇÃO
DISPENSA N" DPOOOO8/1010

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecet: da Assessoria Jurídica, referente" Dispensa de Licitação n" DP00008J2020, que
objetiva: AQUISIÇAO DE PIA LAVATORIO PORTATIL E COMPACTO PARA O ENFRATAMENTO
AO COVID -19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADruDICO o seu objeto a: MAGNA DA
SILVA MELO LOPES 02642189490 - RS 36.000,00.

Aroeiras - PB, II de Maio de 2020
MYLTON DOMINGUES DE AmUAR MARQUES

p,..,reüo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~.\ROEIRAS

EXTR\.TO DE CONTR-\TO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PIA LAVATORlO PORTATIL E COMPACTO PARA O ENFR4.TAMENTO
AO COVID -19. FUNDAlIIENTO LEGAL: Dispensa de Licitação n" DP00008/2020. DOTAÇÃO: Re
cursos Próprios do Município de Aroeiras: 02060.10.301.2010.2011 - MANUNTENÇÃO DAS AÇOES
DOS SERViÇOS BASICOS DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 - AÇÕES DOS SERViÇOS DE
SAUDE _FNS/SUS 02100.04.122.2001.2027 -ATIVIDADES OPERACIONAIS SEINFRA 4490520000-
EQUIPAlIIENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o fina.! do exercício financeiro de
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitm'a Municipal de Aroeiras e: CT N" 00028/2020 - 12.05.20
_MAGNA DA SILVAMELO LOPES 02642189490 - RS 36.000,00.

refeitura Municipal
e Picuí

PREFEITlTRA MUNIClPAL DE PICUI

EXTR\.TO DE TERMO ADITIVO
Instrumento: 3' Telmo Aditivo ao Contrato N" 000115/2019. Fundaruento Legal: Tomada de Preço n"
00001/2019. Contratante: MUNICÍPIO de Picui - Prefeitura Municipal. Contratada: VERTICALIZA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA Objeto do Aditivo: Aditivar o valor contratado em R$ 24. 594,65
(Vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Assinablra: 11 de
maio de 2020. Signatállos: OLIVÃNIO DANTAS REMimo e VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LIDA.

Prefeitura Municipal
de Cacimba de Dentro

PREFEITURA MlINIClPAL DE CAClMBA DE DENTRO

AVISO DE UCITAÇÃO
ADL4.MENTO DE ABERTURA

TO~L4.DA DE PREÇOS N' 00003/2020
A presidente da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Capitão Pedro r"loreira, 15 - Centro
_Cacimba de Dentro _ ps, toma público que a licitação ANTERIORMENTE ma.rcada para acontecer às

09:00 horas do dia 25 de Maio de 2020. será realizada às 09:00 horas do dia 29 de Maio de 2020, licitação
~~aJJd~~e Tomada de P~eços~do tJ~omeno.r preço, p~a: Cotltr~tação de empresa do ramo da construção
civil, destinada a execuçao dos serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas
PROJETADA I, 2, 3, 4 e 5 localizadas no CONnJNTO NOVO HORIZONTE; Ruas PROJETADA I, 2
e 3, localizadas no CONJUNfO BENJAMIN IIHRANHÃO; Rua PROJETADA 2 (TRECHO 2), PRO
JETADA ~ (TRECHO 1), PROJETADA I, localizadas no CONJUNfO FREI DAMIÃO; Ruas JOSE
DIAS e SAO FR..\NClSCO, localizadas no smoBARREIROS, Zona Rural e Urbana do Município de
Cacimba de DentroIPB, objetos do Contrato de Repasse n" I 061 702-9 1/lI!INISTERIO DAS CIDADES
Recw'~os: previstos 1l~ Ofçamel1t~~igente. Fundamento legal: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraçõe~
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotrnail.com. Edital: www.tce.pb.govbr.

• Cacimba de Dentro - PB, 12 de Maio de 2020.
GLAUCH KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICll'AL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE DISTRATO UNILATERAL
TOTAL DO CONTRATO 00050/2020
DISPENSA N' DPOOOOS/I020
A Prefeitura Municipal de Cacimba de DentrolPB decidiu rescindir por ato unilateral o Contrato n"
00050/2020 - DISPENSA N· DPOOOOS/2020,no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), filmado
com o Sr. ANTONIO BENEDITO DE SENA - CPF N" 759.1159.854-15, com fundamento nos Arts.
78, XII combinado com oAJ1. 79, I da Lei Federaln". 8.666193. conforme a Oáusula Dédma-da
Alteração e Rescísãe do Contrato-Contnlton· 0005012020, por razões de interesse público. Cacimba
de Dentro/Pô, 12 de Maio de 2020
VALDINELE GOMES COSTA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENClAL N" 0002612020

Toma publico que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, ás 08:30 horas do dia 26 de Maio de 2020,
Vnod,uidade Pregão Presencial. do tipo menor preço. para: Contratação de pessoa tisica ou' .
...._.. ." .. ,"'Nro< de publicidade tipo calTO de som com locutor destinado a suprir as necessidades

Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamerâo
n" 10.520/02 e Decreto Municipal n". 028/2005. Informações: no

dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. E-mail: pmilicitac:ao:WI3fâj
hotmail.com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.brouw .......tce.pb.gov.br.

Itapororoca - Ps, 13 de Maio de
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

PREFEITURA MUNICll'AL DE ITAPOROROCA

E.,'{TRATO DE CONTR\.TOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais diversos para Linlpeza eManutenrio das Piscinas localizada
no Parque Municipal daNascença e outros, deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pt'egão Presencia!
n" 00009/2020. OOTAÇAo: Recursos Próprios do Mwncipio de Itapororoca: 08.000 Sec Munic Inlia
Esl Meio Amb e Rec Rid 04 122 0052 2021 Manut da Ativ p o Meio-Ambiente 3390.30 Material de
Consumo 07.000 Secretaria Municipal de Ação Social 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: ate o
final do exercício fioanceiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Preleitura Municipal de ltapororoca
e: CTN" OUI03/2020- 15.04.20- SANIGRAN LIDA- R$6.15U,OU.
EUSSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
P."feita

Prefeitura Municipal
de Mar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

AVISO DE ADUMENTO DE LlCITAÇAO
PREGA O PRESENCIAL N· Ull/lllltJ

OBJETO: aquisição parcebda de materiais odontológico, dL!stillados ;\ manutenção das unidades d
sailde do Município
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, toma público que a reunião para análise das propostas
lances e babilit"l'ão do Pregão n" OIl/2020 que aconteceria no dia 14 de mai d 2020 as 09hOOOl'
horas UC01Ter2 nu dia02 d. jWlho d. 2020 as 09h00min. A alteração se laz te do m vista as medid!
de proteção ao combate do COVID-19 evitando aglomerações. A reunião oe e na sala da CPL n
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- EPP . RS 230.153,16; EXPRESSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTOA - EPP - RS
57.080,00; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO
. RS 87.806,11; W FELlPE DA SILVA - R$ 15.817,10.

Casserengue - PB, 4 de mala de 2020
ANA MARIA MENDES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURAMUNICIPAL DE CATOLÉDO ROCHA

AVISO DE DISPENSA DE LlCITAÇAo N' DP00007/2020

Nos termos das elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que
instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Dispensa de
Licitação n' DP00007/2020, Que objetiva: AQuisição emergencial de insumos de limpeza
hospitalare materiaismédico hospitalarpara atender as demandasdas Unidadesde Saúde
deste Munlcfpio, para enfrentamento da p~ndemla do Coviq-19; RATIFICO/ADJUDICO o
correspondente procedimento e convoco, SAUDE M~DICA COMERCIO LTOA - RS 119.061,23.
Para assinar termo de contrato. Para que surta os efeitos legais, nos termos da LeiFederal n"
8.666/1993 e 13.979/2020.

Catcle do Rocha - PB, 12 de Maio de 2020.

LEOMAR BENICIO MAIA
Prefeito

PREFEITURAMUNICIPAL DE CONCEiÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOSNQ1/2020
OB1ETO:Contratação de empresa especializadapara adequação da estrada Vicinal no
município de Conceição/PB,conforme plantlha orçamentária e o contrato de repassen2.
879190/2018/MAPA/CAIXA.
FUNDAMENTO LEGAl, Tomada de Preços n. 00001/2020
DOTAÇÃO: Recursos: N'. DA PROPOSTA 060159/2018 - CONTRATO DE REPASSE N.
879190/2018/MAPA/CAIXA - JUNTO À UNIÃO FEDERAL,POR INTERM~DIO DO MINlsTERIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÓMICA
FEDERAL, E CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB - 07.000 -
SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - PROGRAMA DE TRABAlHO - 26 782 1002
1044 CONSTRUIÇÃOEMELHORIA DEPASSAGEMMOLHADA - ELEMENTO DEDESPESA- 4490.51
- OBRASE INSTALAÇÕES.VlGtNCIA: 12 [doze] meses.
PARTES: CONTRATANTE E CONTRATADO: Prefeitura Munidpal de Conceição e: CT N.
40101/2020 E CONSTRUTORATRIUNFO EIRELI- VALOR: RS471.708,23.

~~l~~!~liXgN O~O~R~a~Ed~2~~gA
Prefeito
CONSTRUTORATRIUNFO EIRELI
CNPJ na 18.578.731/0001-84
JOÃO EVANGELISTA FILHO
CPF n' 078.784.264-81

PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO:Aquisiçãode Materiais de ConstruçãoDiversosde forma parceladadestinadosa
serviçosem prédios públicosmunicipais- Cuitegi/PB,no exercido de 2020. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial n' 00011/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS
PRÓPRIOS DO MUNICfplO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS OROINÁRIOS/TRANsFERtNCIA DE RECURSOS DO
FNAS/TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERrNCIA DE RECURSOS DO
SUS/TRANSFERtNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGtNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT NQ 00031/2020 -
08.05.2020 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - EPP - R$ 97.321,85; CT N. 00032/2020 .
08.05.2020 - SEVERINA SILVA DE ANDRADE- ME - R$ 90.789,55.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Medicamentos de forma parcelada destinados a Secretaria de Saúde
e Saneamento/FundoMunicipal de Saúdedo Município de Cuitegi/PB,para o exercíciode
2020. FUNDAMENTO LEGAL, Pregão Presencial na 00012/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE
2020 . RECURSOSPRÓPRIOS DO MUNICfplO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS
E DE TRANSFERrNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS).
VIGÊNCIA, até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Cuitegi e: CT N9 00033/2020 - 08.05.2020 - FARMAGUEDES COM DE PROD
FARM MEO E HOSPITALARES LTOA - ME - RS 155.762,50; CT N. 00034/2020 - 08.05.2020
- LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - RS 197.051,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 1.• Termo Aditivo de realinhamento à MENOR ao Contrato n.o 00002/2020 -
PregãoPresencialnlr 00023/2019, realinhandoos seguintespreçoscontratadosa partir do
dia 12/05/2020: R$3.65 (três reaise sessentae cincocentavos)o litro da GasolinaComum
e o litro de Óleo DieselS10será de R$3,12 (três reais e dozecentavos),alterando o valor
contratual para RS 692.849,42 (SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E
QUARENTA E NOVE REIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). Dotação Orçamentária:
ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNiCíPIO DE CUITEGI/FEOERAIS
(RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANsFER~NCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE
IMPOSTOS E DE TRANSFER~NCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS
ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDO fNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDO
FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDES - OUTRAS). Lei
das Licitações,Art. 65, inciso II, alínead, e também de acordo com a cLÁUSULAQUARTA
- DO REAJUSTAMENTO - Contrato n. 00002/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUITEGI e luzia marques da silva - me CNPJ nO06.052.003/0001-55. DATA DE ASSINATURA:
11/05/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2020

Nos termos do relatório final apresentadopelo PregoeiroOficial e observado
parecerda AssessoriaJurídica,referente ao PregãoPresenciainl! 00011/2020,que objetiva:
Aquisiçãode Materiais de ConstruçãoDiversosde forma parceladadestinadosa serviços
em prédios públicos municipais ~ Cuitegi/PB, no exercicio de 2020: HOMOLOGOo
correspondenteprocedimento licitatório em favor de: HUMBERTOUMA DASilVA ~EPP-
R$ 97.321,85; sEVERINA SILVA DE ANDRADE- ME - R$ 90.789,55.

Cuitegi - PB, 8 de maio de 2020.
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N! 12/2020

Nos termos do relatório final apresentadopelo Pregoeiro Oficial e observado
parecerda AssessoriaJurfdlca,referente ao PregãoPresenciainQ 00012/2020,que objetiva:
Aquisição de Medicamentos de forma parcelada destinados a Secretaria de Saúde e
Saneamento/FundoMunicipal de Saúdedo Município de Cuitegl/PB,para o exercíciode

~_ Este documento pode ser verificado no endereço ele.trÔf'llco
~ htto://www.i1'\.aov.brJautentiddatle.html, pelo côdigo 0530201.00'S13OO162

'''' ,,,no,, ...." '"'~""",li" m.',',"Sb
2020; HOMOLOGOO correspondenteprocedimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES
COM DE PROD FARM MED E HOSPITALARES LTOA - ME • R$ 155.762,50; LAISE DE LIMA E
SILVA· EPP - R$ 197.051,00 .

Curtegl - PS, 8 de Maio de 2020.
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito
PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços N. 00013/2019. Contrato, 00210/2019-CPL. Aditivo, 01.
Objeto da licitação: Contratação de empresa especializadana construção civil para
executar os serviços de construção de uma QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, na
Comunidade de Ipioca de Baixo, localizada neste município, conforme planilha
orçamentária.Condiçõesde Pagamento:ConformePlanilhade Medição.Valor Globalde RS
1.035.975,69 (UM MILHÃO TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SffiNTA E CINCO REAISE
SESSENTAENOVECENTAVOS).Rubricaorçamentaria: RecursosFederais,Própriose Outros
do Município de rtaporcrcca: 05.000 SecMunic Educação,Cultura, Espe lazer; 27 812
0721 1006 Const/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos Esportivos
1001 Recursos Ordinários; 000055 4490.51 99 Obras e Instalações; 1510 Outras
Transferênciasde Convêniosou Contratosde Repasseda União; 0000574490.5199 Obras
e Instalações; 12 361 0403 2009 FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção; 1113
Transferências do FUNDEB 40%; 000082 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídsca; 1124 Outras Transferênciasde Recursosdo FNDE.Contratante: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI. Data da
Assinaturado Contrato: 19 de Novembro de 2019, Data da Assinaturado Aditivo: 07 de
Maio de 2020. Vigência do Aditivo: 13 de Novembro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIAlI2ADAS NO FORNECIMENTO DE CÂMARAS,
PNEUS, PROTETOREs E BATERIAS, DESllNADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIASDESTE
MUNlcfPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n' 00015/2020. DOTAÇÃO: Recursos
Federais,Próprios e Outros do Município de Itapororoca: 02.000 Gabinete do Prefeito
03.000 Secretaria Municipal de Administração 04.000 Secretaria Municipal de Finanças
OS.OOOSec Munic Educação, Cultura, Esp e tszer 07.000 Secretaria Municipal de Ação
Social08.000SecMuníc Infra Est,Meio Amb e RecHid 11.110SecMunicipal de Agricultura
3390.30 Material de Consumo.VIGtNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT N' 00098/2020 -
13.04.20 - ADALGISA MARCULlNO DA SILVA 53480970710 - RS 63.530,00; CT Ng
00099/2020 - 13.04.20 - ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA - R$ 108.210,00; CT
N' 00100/2020 13.04.20 - NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$
463.904,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 26/2020

Torna público que fará realizar através do PregoeiroOficiale Equipede Apoio,
sediadana RuaFreiDamiãoBouana, 07 ~Centro - ltapororoca - PS,às08:30 horasdo dia
26 de Maio de 2020, Iidtaçâo modalidade PregãoPresencial,do tipo menor preço, para:
Contrataçãode pessoafísicaou jurídica, para prestar serviçosde publicidadetipo carro de
som com locutor destinado a suprir as necessidadesdeste Município, inclusive Fundo
Municipal de Saúde. Recursos:previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: lei
Federaln" 10.520/02e DecretoMunicipal na.028/2005. Informações:no horário das08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. E-mail:
pmillcitaca02013@hotmaILcom. Editai: www.itapororoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

ltapororcca - PB, 12 de maio de 2020
TARCfslO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURAMUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00006-2020

Torna público que fará realizar através da ComissãoPermanentede licitação,
sediadana RuaProfessorJoséSilvério,75 . Centro ~Itatuba - PB,às 10:00horasdo dia 02
de Junho de 2020, licitação modalidadeTomada de Preços.do tipo menor preço, para:
Contratação de empresa especializadaem construção cívil para serviço de reforma e
ampliaçãopara adequaçãode unidade para atendimento em saúde na comunidadesítio
jacaré, junto ao Município de Itatuba-PB. Recursos:previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: lei Federal n2 8.666/93; lei Complementar nº 123/06; e legislação
pertinente, consideradasas alteraçõesposteriores das referidas normas. Informações:no
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereçosupracitado.Telefone: (083)
3398-1020. E-mail.licítacao@itatuba.pb.gov.br. Edital, www.tce.pb.gcv.br.

Itatuba- PB, 11 de maio de 2020.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOU2A

Presidenteda Comissão

PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AVISO DE UCITAçAO

PROCESSONQ 21.503/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO N' 10.017/2020
DATA DE ABERTURA: 28/05/2020 - ÀS: 08:30h. (HORÁRIO DE BRASfllA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISiÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES
PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE BIOQuíMICA (MARCADORES LABORATORIAIS
CARDfACOS, HORMONAL, ETC) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.

A Secretariade Saúdedo Município de João Pessoa,atravésde sua pregoei-a,
Sr.a.Francinydo Nascimentoleal, torna publico, paraconhecimentodos Interessados,que
fará licitação na modalidadePregãoEletrônfco, sob o critério do menor preço por lote. O
Edital ficará à disposiçãodos interessadosno prazo prescrito na legislaçãopertinente, no
site W'IN\N.licitacoes~e.com.br,sob o número da chave 815325, e no site
https:/Itransparencia,joaopessoa,pb.gov.br/#/licitacoes.Consultascom o Pregoeiro e sua
equipe de apoio, no HORARIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83)
3214-7937 ou pelo e-mail ceLsmsjp@gmaiLcom. Fonte de Recurso" ORDINÁRIO/sUS/
TRANSE FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO.
Fundamentação legal: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Federal n' 5.450/2005, Decreto
Municipal n. 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsldiariamente, Lei Federal n.
8.666/1993.

João Pessoa,12 de maio de 2020.
FRANCINY DO NASCIMENTO LEAL

Pregoeira

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N! 71.004/2020

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Es
Licitaçãodo Programa"João PessoaSustentável", instituída através do Decreto
Nº 9.330/2019, torna público que fará realizar o certame de Pregão Elet
71003/2020, por meio da utilizaçãode recursosde tecnologia da Informação ~ I

Documento assinado digit21lmente conforme MP n~ 2.200-2
Que institui ii Infraestrutura de Chav~ PUbltQs Brasilf'i
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PREFEITURAMUNICIPALDE ITAPOROROCA
FUNDADO PELA LEI N° 07 DE 15DE NOVEMBRO DE 1978

Itapororoca - Quarta - feira 13 de Maio de 2020

,

ESTADODA PARAíBA
PREFEITURAMUNICIPALDE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALN° 00026/2020

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Frei Damião Bozzano,07 - Centro -Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 26 de
Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar serviços de publicidade tipo carro
de som com locutordestinado a suprir as necessidadesdeste Município, inclusive Fundo
Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal n° 10.520/02e Decreto Municipal nO.028/2005. Informações: no horário das
08:00 as 12:00horas dos dias úteis, no endereçosupracitado.Telefone: (083) 32941112.
E-mail: pmilicitaca02013@hotmail.com.Edital: WWN.itapororoca.pb.gov.br ou
WWN.tce.pb.gov.br.Itapororoca- PB, 13de Maiode 2020

TARCíSIO FRANÇADASILVA - PregoeiroOficial

PUBLICAR:
O - DiárioOficial da União -13.05.20
O - DiárioOficial do Estado- 13.05.20
O - Quadrode Divulgaçãodo Órgão Realizadordo Certame -13.05.20
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