
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.00629PP00028
LICITAÇÃO N°. 00028/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
FUNOO MUNICIPAL OE SAÚDE DE ITAPOROROCA
RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO, 007 - CENTRO - ITAPOROROCA - PB.
CEP: 58275-000 - Tel: (8;3)32941112.

o órqão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 12.099.621/0001-53,
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 09:00 horas do dii:l17 de Julho de 2020 no endereço i:lcimi:lindicado, licitação na modalidade
Pregão Presencial n? 00028/2020, tipo menor preço, e o fornecimento reali zado na forma
pi:lrce1i:lda;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 n? 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei
Complementar n? 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n? 028/20.05, de 30 de
Dezembro de 2005; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter
a melhor proposta para: AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HQSTITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROROCA-PB.

1.O .DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA
PARCELADA, PARA. ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPOROROROCA-PB.
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 t.ermos deste instrumento
convocatório, eepec í f icações técnicas e Lnformações complementares que o acompanham, quando
for o caso, Justifica-se: Peli:lnecessidade da devidi:lefetivação de compra pari:lsuprir demi:lnda
espec'í.fica - AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROROCA-PB -, corrsi.de.rada
oportuna e imprescindível, bem corno rel-evant;e medida de interesse público; e ainda, pela
necess.idadede de'senwoLví.ment.ode ações cont.inuadas para a promoção de eti.v.idades pertinentes,
visando à maximização dos reCursos em relação aos objetivos programi:ldos,observadas i:lS
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 n° 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 di.f erenciado e simplificado
previsto nos demais Artigos do Capítulo V, Seção I, da LC nO. 123/2006.

2.0.DO 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 09:00
horas do dia 17 de Julho de 2020, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste
mesmo local, data e horário será realizada a ses·são pública para a:bertura 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 esclarecimentos
ou providências, referentes ao ato convocatório des.t,e certame, se manifestadas por escrit
dirigida aO Pregoeiro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes
para realizaç.ãoda respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas.,
horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço:.Rua Frei Damião
Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores .responsáveispela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até
(vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado .o pedido.



3.0.00S ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO

3.1.~os 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.Z.A obtenção do instrument0 convocatório poderá ser feita da seguinte forma:
3.2.1.Pela Internet: www.itapororoca.pb.gov.br ou t b b'www. ce i pc .gov. r; e
3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente.

4.0.00 SUPORTE LEGAL
4.1.Es~a licitação reger-se-á pela Lei Federal n? 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subs í d.íar-íament,ea Lei Federal n? 8.666, de.21 de Junho de 1993; Lei Comp1ementa:rrn? 123 de
14 d~ Dezembro d~ 2006; Decreto Municipal n° 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; e legisl~çãO
pertHle~te, consíderadas as alterações posteriores das referida.s normas; que ficam fazendo
partes lntegrantes 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 e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos cas-os previstos pela Lei 8.666/93, está:
abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Entrega: 15 ,quinze) dias
5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercicio
financeiro de 2020, consi.derado da data de sua assinatura;
5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrã.opor conta da seguinte
dotação:
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca:
12.120 Fundo Múnicipal de Saude de Itapororoca
10 301 0210 2027 Manut do Programa Saude na Familia.
3390.30 99 Material de Consumo
10 301 0210 2030 Man_utençãodo Fundo Municipal de Saude
3390.30 99 Material de Consumo
10 305 0243 2032 Ma.nutdo Proq de controle Epidemiológico
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo FederaL - Bloco
de Custeio
10 306 0250 2033 Manut do prog de Redução de Carencias Nutricionais na População Carente
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita
10 301 0210 2040 Manut prog Comp Básicos de Assist Farmac eutica
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
de Custeio
3390.30 99 Material de Consumo

6.0.0AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Os 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 dec1a:rraçãode cumprimento dos requisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as
MicrQempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da l.egislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido declarados inid6neos para
licitar ou co.ntratar 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 Documentaçã0 enviado.s via po.stal.
Hipótese em que os respectivos envelo.pes 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.

7.0.0A REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Preqoeiro, quando for o
caso, através de um representante, com os documento.s que o credenciam a participar deste
procedimento licitat6riô, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.
Cada licitante credenciará apenas UIi\ representante que será o.único admitido a intervir nas
fases do certame na forma prev.ist.aneste instrumento.,podendo ser substituido
po-routro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes do.cumentos:
7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo. da empresa na forrna
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expres
seus poderes para exerCer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração pOJT ins'trumentopúblico ou particular da qu
constem os necessários poderes para formular verbalmente lancesI negociar preços, fir
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos, os demais



I

pert~ne~tes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empr esa1--9
quan, o or o caso: que comprove, os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração sej~
par t í.cuLaz, devera ser r econhec í da a f i rma em .cazt.ório do respectivo signatário.
7.2.3. O representante legal e o procurador deverão .i.derrti f"
f ' , I acar+se apresentando documento

o lClal que contenha foto.
7.3.Estes doclllÚentos deverão ser entregues
em original, por qualquer processo de
Pregoeiro ou membroda Equipe de Apoio:
7.3.1:A autenticação ~os do~umentos, quando realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio,
devera acontecer em ate 24 (VInte e quatro) horas antes da abertura do certame.
7.4.A ~ãO apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenCIamento impedirá a participação ativa do representante do l.icitante no presente
cert~e. Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito
a manif'estar= ss nas correspondentes fases do processo lici tatório. Para tanto, o Pregoeiro
receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos
neces s'ár í.os à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste
instrumento.
7.S.No momento çle abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu
representante devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos
envelopes,. a seguinte documentação:
7.S.I.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
7.5.2. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habili tação , conforme
modelo - Anexo III.
7.S.3.Comprovação de que o licitante. se enquadra nos termos do Art. 3° 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 apr ese.nt.aç ão de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábil, devidamente habiLi.t.ado, 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 referiàa 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 .0

presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a MEou EPP,
previstos na Lei 123/06.

ao Pregoeiro - antes do inicio da sessão pública -
cópia autenticada por cartório competente, pelo

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

FUNDOMUNICIPALDESAÚDEDE ITAPOROROCA
pROPOSTADEPREÇOS- PREGÃOPRESENCIALN°. 00028/2020
NOMEPROPONENTE
ENDEREÇOE CNPJDOPROPONENTE

O ENVELOPEPROPOSTADEPREÇOSdeverá conter os seguintes elementos:

8.2. Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes de.ste 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, marca
e/ou modelo e outras características se necess.ário, o quantitativo e os valores unitário e
total expressos em óllgarismos.
8.2.1.Gertificado de Registro de Produtos emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária.
8.3.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada. item, com a utilização de duas cas.as
decimais. Indicações em contrário estão suj ei tas a correções observando-se os seguintes
critérios:
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, t.odo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondam.ento 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 automatiçamente a proposta apenas o
respectivo item será desconsiderado.
8.5. A Proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa e em moeda nac:iona1, eLabozada com
ç1areza, sem a1ternati vas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e.
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade q e
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes qu
licitante julgar necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplica
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8.7. Fica estabelecido que havendo diver.:gência de preços unitários para um mesmo produto
serviço, prevalecerá o de menor valor.
a. a. No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoe'iro e sua Equipe de
decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, .observada a



proporcionalidade, bem como na mul tipl í caçao e/ou decorrigido. ~ soma valores, prevalecerá o

8.9.A não indi,cação na, proposta dos prazos de entrega ou execução, das condi çôe s de pagamento
ou ~e sua val.Idade , f~c~r~ subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições
do lnstrument,o conv~c~to~~o e, portanto, serão considerad.as as determinações nele contidas
para as referldas eXlgenclas não sendo suficiente motivo para a desclassificação. da respectiva
proposta.
S.10. É facul t.ado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido.
S. 11.Nas Lic i.tações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos
produtos of~rtadQs. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.
8.1~. Os Lí cí,tantes deverão, obriogatoriamente, trazer e apresentar ao pregoeiro ou equipe de
apolo a proposta no formato Excel ( modelo pode ser requerido a CPL ), emmidia para agilizar
os trabalhos. ' .
8.13.Serãb desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste
instrumento.

9.0.DA HABILITAÇÃO
9.1. Os documerit.os necessários â habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01
(urna) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anve:rso:

FUNDOMUNICIPALDESAÚDEDE ITAPOROROCA
DOCUMENTAÇAo- PREGAOPRESENCIALN°. 00028/2020
NOMEPROPONENTE
ENDE.REÇOE CNPJDOPROPONENTE

O ENVELOPEDOCUMENTAÇAodeverá conter os seguintes element.bs:

9.2.PESSOAJURíDICA:
9..2. LProva de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa J.urídica CNPJ.
'9.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual e/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
tr at.ando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.2.4.Cópia do CPF e Carteira de irdentidade ou outro documento equivalente dos sócios.
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 encer r amento, assinados
por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
9.2.6.Regularidade para com a Fazenda Federal certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.2.7. Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
eqllivalente na forma da Lei.
9.2.8.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CNDe 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.
9.2.9.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débit.os Trabalhistas CNDT,nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de P de maio de 1943.
9.2.10.Declaração do licitante: de cumprimento do di spos-t.o no Art. 7°, Inciso XXXIII, da
Constituição Federál 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.
9.2.11.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.
9.2.12.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.
9.2.13 .Alvará de Localização e Funcionamento concedido pela Prefei tura Municipal da sede do
Licitante, vigente.

9.3.Documentaçã'0 específica:
9.3.1.Licença s.anitária Estadual ou Municipal.
9.3.2.Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa licitante - ANVTSA,
quando for o caso, da correspondente autorização para comercialização de
controlados.

9.4.0s documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumen o
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualqu
processo de cópia autenticada por cartório compet.ente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfei tamen
legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de valida
ence r rados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalida e



visa facilitar o.s trabalhos,
licitante.
9.5.A ~alta de qualque~ doc~ento..exigido, o seu vencimento., a ausência das cópias devidamente
aut~ntlcadas, ou da~ va as oru qi.naa s para autenticação pelo. Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apo~o. ou da publlcação em órgão ,na imprensa oficial, a apresentação de documentos de
habllltação fora ~o env~lope especifico., tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o
documento fo.r obt ido v i a Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos
co.rrespondentes. Poderão ser utilizados t a critério do. Prego.eiro. os do.cumento.scadastrais de
fo.rnecedo.r,es, co.nstantes dos arquivo.s do ORe, para. comprovação da aut.ent i ci dade de elementos
apresentado.s pelo.s licitantes, quando. for o. caso..
9.6.A autenticação.des decumentes, quando.realizada pele Pregeeire eu Equipe de Apeio, deverá
acentecer em até 24 (vinte e quatro.)heras antes da abertura de certame.

a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o.

10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
10.1.Na s.e Leç ão inicial das pro.postas para identificação. de quais irão. passar a fase de lances
verbais e na classificação final, o.bservadas as exigências e pro.cedimentos definidos neste
instrumento convccat.ór í.o, será co.nsiderado. o. critério. de menor preço. apresentado. para o.
co.rrespo.ndente item.
10.2,.Havendo. igualdade de valores entre duas
di sposto no. Art. 3°, §2°, da Lei 8.666/93,
verbais, se fará através de sort.eio..
10.3. Na presente licitação. - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate,
preferência de co.ntratação para as micro.empresas e empresas de pequeno. po.rte.
10.4. Para efeito do disposto neste Lnstrumerrto, entende-se por empate fase de lances
aquelas si tuaçôes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento.) superio.res ao. melhor preço..
10.5.0co.rrendo. a situação. de empate - fase de lances - co.nfo.rmeacima definida, pro.ceder-se-á
da seguinte fo.rma:
10.5.1.A micro.empresa ou
.apresent.ar nova pro.posta
pena de preclusão.
10. '5.2. Não. ocor rerido a corrtr at.ação da micro.empresa ou empresa de pequeno. po.rte, na fo.rma do.
i tem anterior, serão. convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na
situação. de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmodireito;
10.5.3. No caso de equivalência de valores apresentados peLa s microempresas e empresas de
pequena parte que se enco.ntrem no intervalo. estabelecida corno situação. de empate, será
realizada so.rteia entre elas para que se identifique aquela que primeiro. paderá apresentar
meI'ho.r aferta.
10.6.Na hipótese de nãa-co.ntrataçãa nas termo.s acima previsto.s, em que fai abservada a
situação. de empate e assegurada o. tratamento. diferenciada a micro.empresa e empresa de pequena
po.rte, a obj et.o licitado. será adjudicada em favar da pro.pasta ariginalmente vencedora do.
certame.
10.7.A situação. de empate - fase de
quando. a melhar o.ferta inicial não.
pequeno. porte.

ou mais pro.postas escritas, e ap6s o.bedecido. a
a classificação. inicial para a fase de lances

empresa de pequeno. parte mais bem classificada será canvo.cada para
no. máxima de 05(cinco) m.inut.os após o. encerramento. dos lances, sob

lances -, na farma acima definida, samente se aplicará
ti ver sida apresentada por micraempresa ati empresa de

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS
11. .1. Para a recebimento. das envelapes e início. dos trabalhas será observada urna talerância de
15 (quinze) minuto.s após a harária fixada. Enoerrada o. praza para recebimento dos envelapes,
nenhumautro será aceita.
11.2. Declarada aberta à sessão públ ica pelo pregaeiro, será efetuada a devida credenciamento
dós interessado.s. Samente participará ativamente da reunião. um representante de cada
1icitante, padenda, na entanto., ser assistida par qual.quer pesso.a que se int.eressar.
11.3.0 não. camparecimenta do representante de qualquer das licitantes não impedirá a
efeti vaçãa da reunião, senda que, a simples participação neste certame implica na total
acei taçãa de tadas as condi çõe.s estabelecidas neste Instrumento Canvocatória e seus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótese será cancedido praza para a apresentação de dacumentaçãa e/au
substituição dos envelapes ou de qualquer elemento. exigida e não. apresentada na reunião
destinada ao. recebimento das prapastas de pre<;:as.
11.5.0 Prego.eiro receberá de cada representante as envelopes Proposta de Preças e' Dacumentação
e a declaração., separada de qualquer do.S envelopes, dando. ciência de que cumpre plenamente os
requisitas de habilitação..
11.6.Posteriarmente abrirá os envelapes Prapastas de Preças, rubricará a seu canteúdo
juntamente com a sua Equipe de Apoia, co.nferindo-as quanto. à validade e cumprimento das
exigências co.nstantes na instrumento convacat6rio. e salici tará dos licitantes que e~aminem a
documentação. neles contidas.
11. '7. Prosseguindo. os, trabalhas, o pregaeiro analisará as documentas e as abservações
parventura formuladas pelas licitantes, dando.-lhes ciência" em s'eguida, da classifica, o.
inicial, indicando. a proposta de me.nar preço. e aquelas em valores sucessivas e superiores
até dez par cento., relativamente à de menor valor, para cada item co.tado.. Entretantp, se
julgar necessário, poderá divulgar o. resultado numa no.va reunião..
11.8.Nãa havendo. para cada item licitado pelo menos três propastas nas candições
definidas, serão. classificadas as melhores prepo.stas subsequentes, até o máximo de
quaisquer que sejam os preços aferecidos.
11.9.Ern seguida, será dada iní<::io. à etapa de apresentação de lances verbais
representantes das licitantes inicialmente classificado.s, que deverão. ser farml,lladas de
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sucessi va , .em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. 1)cf../
~~~ãO,reall~adas tan~as rodadas de lances verbais quant.as se fizerem necessárias. Esta etapa
p era, s~r lnterromp~da, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos
a crlterlo do Pregoelro. .,
11.10.Não serão aceitos la~ces com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado e
deverão ser. efetuados em uní.dade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verb'al
quand~ convldado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lance~
verba í s para o correspondente i tem cotado e na manutenção do último preço apresentado para
efelto de classificação final das propostas. '
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará
a ace~tabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valo:r, decidindo motivadamente a
r espe í t.o..
11.12.8endo aceitável a proposta de menor preço, será abecrto 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 11.0
instrumento convocatório, o licitante secrá declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o
respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando
for o caso.
11.13.8e a oferta não for aceitável ou se o licitante nãü 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, SUi:! Equipe de Apoio e licitantes
presentes.
11.15. Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista das micrüempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocas i ao da participação nesta
lici tação , 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, mesmoque esta apresente alguma restrição;
11.15.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05·(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momentoem 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, parCl
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 mesmocontexto, 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.

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 ..
12.2.0 valor estimado que o ORe se propõe a pagar pelo objeto ora licitado Valor de
Refeil:"ência, está indicado no respectivo elemento deste instrumento - ANEXOI.

13.0.DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da Lei Federal nO.
10.520.
13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.3.A. falta de manifestaçãO imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto .da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4. Decididos os recursos, a autoridade superior do ORCfará a adjudicação do objeto da
licitação ao proponente vencedor.
13.5.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio
devendo ser protocolizado o original, nos horários normai s de expedien·t·e das
horas, exclusivamente nc- seguinte endereço: Rua Frei Damião de Bozzano, 07
Itapororoca - PB.

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1. Concluído a fase competi ti va, ordenada às propostas apresentadas,
documentação de habilitação e observados 0$ recursos porventura interpostos na
legislaçi!io vigente, o Pregoeiro emi t.Lra relatório conclusivo dos trabalhos desenvo
certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos c
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do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o
caso.
l4.2.A autoridade super ior do ORCpoderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmen.te,
apr~sentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que
devlda fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos

dos

15.0.00 CONTRATO
15.l.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adj udicat ár-í o 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
comovencedor 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 remanes'Centes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual pr.azo do licitante vericedo.r.
15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante 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., conf orme c di spos to nos Arts. 77, 78 e 79,
todo.s da Lei 8.666/93: e realizado na forma de fo.rnecimento. parcelada.
15.5.0 Co.ntratado. fica o.brigado. a aceitar, na.s mesmas co.ndiçõecs co.ntratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nece ssé r i.os, até 25% (vinte e cinco por cento) do. valor inicial
atualizado do. contrato..

16.0.0AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16. loQuem, convocado dentro do. prazo. de validade da sua proposta , não. .celebrar c co.ntrato,
deixar de entregar cu 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 co.ntratar com a Uni.ão , Estado.s, Distrito. Federal ou Municipio.s e, será
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unifiçado. de Fornecedores - Sicaf e de sistemas
.seme1hantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Muni.cipios, peLo prazo de até 05 (cinco)
ano.s, sem prejuiz'O das multas previstas neste Edital e das demais Go.minaçõeslegais.
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
execução do objeto ora contratado: c - multa de 10% (dez por cento)
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simul taneamenté,
cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
16.3. Se o valor da muLta ou indeni zaç ão devida hão for recolhido no pr azo de "15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do. pagamento a
que c Cont.r-a tado vier a fazer jus, acrescido de juro.s morat.ó r ios de 1% (Um por cent;o) ao mês,
ou, quando fo.r c caso., co.brado. 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 mult.a de mo.ra quando for o caso, constando o fundamento legal da punição.,
informando ainda que o fato será reg.istrado no cadastro cor re spondent.e .

entrega, no. inicio ou na
sobre o valo.r contratado
qualquer das penalidades

17. O .00 RECEBIMENTO OU COMPROVAçÃO DE EXECUçÃO DO OBJETO
17.1.0 recebimento ou a co.mpro.vaçãode execução pelo ORCdo objeto. licitado., o.bservadas suas
caracterá_sticas, se fará mediante recibo. ou equivalente emitido por funcioná.rLo ou comiss.ão
especifica devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade e out r os
aspectos inerentes no.s termos deste instrumento, das no.rmas técnicas e legislação. pertinentes,
e oonsequent;e aceitação.

18. O..00 PAGAMENTO
18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular
procedimentos ado.tados pelo ORC, da seguinte maneira: Para
dias, contados do. pexiodo de adimplemento.
18.2.0 desembo.lso máximo do periodo, não será
a;cQrdo ccrn o cronograma apro.vado, quando.
disponibil~dade de recursos financeiro.s.
18.3. NenhumvaLor será pago ao Co.ntratado enquanto. pendente de liquidação. qualquer o
financeira' que lhe fo.r imposta, em virtude de penalidade cu inadimplência,
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direi to a acréscimo
natureza.

e em o.bservância às no.rmas e
ocorrer no prazo de até trinta

superior ao valo.r do respectivo adimplemento, de
fo.r o caso., e sempre em conformidade com a

19.0.00 REAJUSTAMENTO
19.1.0s preços contratados são. fixo.s pelo periodo de um ano, exceto para o.s ca.sos
Art. 65, ~§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.



19.2. 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.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresent:ação de documel"'ltação
relativa ao certame, qualquer tipo< de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
mais de umaLicitante.
20.3.A presente licitação somente pode r á vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em Parte, por
iiegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos
declaradas feriado, e não haVendo ratificação
automaticamente para o primeiro dia útil subsequerit.e ,
previstos.
20.5.0correndo 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 ORCpor 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 ORCnos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o acei t.ado Sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal cOmunicadonão 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 os seus elementos constitutivos, estão
disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos junto ao Fregoeiro, observados os
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, s.endo
facul tada ao mesmoou a autoridade super i or do ORC,em qualquer f ase da licitação 1 a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a com le entar a instrução do processo.
20.12. Para dirimir controvérsias decorrentes excluído qualquer outro, o foro
competente é O da Comarca de Mamanguape.

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

Pregoeiro

Itapororoca -



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COM!SSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÔES

1.O .DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta
PARCELADA, PARA ATENDER A
ITAPOROROROCA-PB.

licitação: AQUISIÇÔES DE MATERIAL MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA
DEMANDA DA SECRETARIA DE S1\.ÚDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE

2.0.JUSTIFICATIVA
2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As
caracteristicas e especificações do objeto ora licitado são:

CÓDIGO í - oISCRiMIiiAçÃo
1 - --ÃgHa Destilada 5 L --- -

2 Atadur::~cre_p. 10~m _
3 Atadu~a ~rep. 15 cm
4 Atadura crep. 30 cm
5 Abaixador de lingua --

fÁlcool ~7Oo

Ag1!-lha_g_5x40~ _
'Agulha 0,23 mm 4 mm 32G x 5/32
iinsulina

'--9--- Lhlmotoliã 250 ml- - - - -- _. -- --'_ -- --l 10 ÍAlgodão hidrófjlo 500 mg

6
7
8

11
12
13
14

para carieta

~1_õNm~E
jGalão 5 L
Pct c/12

-Pct c/12
I- -1 Pct c/12

Pct c/
100
litro

rei< c/ 100
dekx c/ 100
_j-

urlid~_--
Rolo

Pct cl 25!Avent~l. comman~ _
'Bolsa coletorá de urina em s.í stema fec)1ado
'Biotain (" silic;ne) 10x10 cm .. _
'Compressa de gaze cirúrgica estéril

unid

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Coletor perfuroco'rt~te 7,5 L
IColetor periuroc~rtarrte 13 L'
cura~.ivi_de ~lgina!~ ~e ciiciõ-\~x..J:_'2_cm
Campooperatório 45 x 45 cm
'Cânula de Guedel N°-4-·----
Icateter (JélC'o) N°-r4"
~catet~r _(J~cÕ) N,o !§_ _
Cateter (Jelco) N° 18
cateter (Jelco) N° 2-0- -- --

-- ---
.ca_!.eter (Jelco) 1':1~2 _
Cateter (Jelco) N° 24
'C-:-urativo-de-hictro:cõlülde 10 x 10-'cm

unid
Pct ;;7
500
Unid---f ~~~:

--lpct --C,~ 50
uru.d

;..
-_cxc/100,

Cx cl 100
j'cx· c/ 100
Cx cl 100
Cx cl 100
Cx cl 100

Unid
Unid
Unid

lCreme·de barreira 60 g
Cui'ativo de espuma de poliuretano composto por'
prator iônico, com bordos bisilados revestido com!
pelicula semipermeável a liquidos e bactérias, a,
[liberação de prata tem que ser de formal~
'sustentada. Tamanho 10 x 10
~CurativohidrOcoloide estéril 7 cm '
.Curati vo hidrocoloide -esUri l:es-cm

unid
unid
unid
litro
litro
unid
unid
linid
Unid
unid
Unid
Unid

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

'curativo ted~do flexivel estéril 44 cm
.Clorexidina 2%
~Deteri~te_enzimát~co
~stetoscópio infantil I--,
EstE!tosc6pio adulto _
Esfignomanômetro infantil
Esfignomp_nômetro adulto
Esfi~nomanôm~tro obeso
Kit Papani.co'Lau P
Kit Papanicolau pp
Kit Papanicolau M Unid

Unid
Unid
Unid

'Kí.t; Papanicolau G
Esp~;ad::a.eo Lücm x 4,5 m c/ 5:':l_~
Equi~o macr~9btas cl entrada para medicamentos

1501
300(
300'_.,

15001

100!

300
1CY
20'

..
50'

Too+
lO""
5.0·
50
5.0
I

5001
500,
12.Ql.
10
5·
2
2
4
51
2
.1

120L
300,
1001

I

6,~ _ 2_Oo(_d
16,62 3.324,001-- --- 2. 943__!3õl___Ej~
10,.56 52~~
80,90 4.045,00,- - ..(:
21,65 1.082,50'

8,30 4.150,00
---<

10,971 _5._4_85,0<!_.,
63~80 7.656,00
120,67

- --.-j
1,206,]3

~7,26\ 36,30l
_163!.0.0; 326,001
_}6~ 0.01 326 00'--- -'--I163,00' 6'52,0.0,
_16!, OO~ 815,001
263,_0~ 326,00i
163,00 16i" GO!
25,27' 3.032,40'-,
91,27' 27.381,00

100,.07 'I10.007,0.0

100 4'8,50 4.850,.00
52,00

- ~----I

100 .5.~0~, 00
200 35,85 7.170,0_j
36 30,67 1.104,23,' .
12 40,33 483,96;
14 37,13 519!82
20 34,80 696,00'
12 116,0.01 1.392,00
20 187,33, 2.146,60\
7 160,0.0 1.120,0.Q(

2400 12,001 28.8"00,00
100.0 12,67 12.670~OÔ!
2400 13,67 32. 808, OO~
1000 15,33· 15, :330IOO!
120.01 13,32. 15.984,001
30.01 2,4.0, 720,0.0'



---I P-c-pc/ 1_0j--__ _...;4:..:0:..:0:..:0-l--. 17,3~ 6'-200, O~~r u;;,;-8 60001 21,63; 129.780,00'

12000r---24~i 291600, o~

20001 20,63j 4~.260'OOi
50 7,1~ 356,5Q

45
I 46

IFralda geriátrica P
I~da-geriátrica M

· 47 :Fr~"· ,
L-.~.
48 IFral
9 jFita

° iFita1 Fita
I 52' IFixa

'-53 -+Pita
!
i54-- ~o- de sutura Nylon 3. °
I 55 [Fio de sutura N 1 4 O

da geriátrica G -- ...---Pcp cl 8
-- ._. u

da infantil XXG --~.
Pct c/J:OI

adesiva hospitalar 16cm x 30 m - -- Rolo
Autoclave 19cm 30 ---p_ara x m Rolo

cir. Miçroporosa 10cm x 4,5 m Rolo
dor para lâmina citológica Frc. c/

----------- 10
".- --.. -,.---

para glicemia G-TECH CXcl 50
.__ ._ t

-t- -

1 ,
y on Cx c 24 3 58,001 174,001

..~56 IF10 de sutura Nylon 5.0 Cx c! 241- 31 58,33, 174,9~j
~ ~o de ,utut.catgut 3'.° c/ -Cx 24 3 125,Oº1 375,00._-

(1.0 de sutura catgut 4.0 Cx c/ 24 3 125,001 375,001
para u1trassom ( Carbogel) Galã~ 3

47'161
141,481

_,__ ~l par a eLet.r oc ard i.oqr avo 100
kg

,
_' 119,6419 unid i

--~---- 9,97
61 Gaze hidr6filo 91 x 91 11 fios Rolo 59,081 177.24D,oõj.__--

IGaz.e62 com PHMB0,2% 15 x 17 cm Cx c/ 10 10°1 443,5°i 44.350,OO!
u I 163 j~aze não. aderente de Rayon impregnada 7, E

,----,
45, solcom AGE Unid 120 5.460,00

x 20,3 I
64 iGa.rrote de latex c/

._-- ,~

Pct 15 10 50,001 500,0- -----na lnC1. J.n 1 ro
al<;!inato 30 9 Unid +a1ginato 30 9 Unid I

orfo composto por carboximetilcelUlose, Unid
a base de 90% de água estéril tamanho I
b.ospitalar 50 x 50 mts Unid--f---'

descartável Unid f- -
maca em TNT ._ _.,.~

nica Unid- .-
Cx c/ 100

, .

Iex c/
/ I

--3000 57,501

24 ~ 3~_~5~8~.,~3~~3 ~

65
[§_6
· 67
68

E.1u. cop r o t.arm, (
.IHidrog~~
Hidrogel com
Hidrogel am
isem sódio,

_l25 j! _
69 lLençolpapel __ 2_0001 14,95! 29,900,001
70. ,Lençol para 30.o! 8,501 2~_~O,OOI

I'-'n---[Lanterna cli 101" 68,67! 686,701
\._g___ !Lancetas 30001 47,30' 141.900,OOf
I 73__ ,_,_JLuvade proced1.mento não esténl P [cx c/100 1000 56,67 56,670,o~1
~ [Luva de procedimento não estéril M "Cx c/ 100i='__ "'3õõo - 56,67 170,010, O
o--- ~--~!_5__ Luva de procedimento não estéril G ex .c/ 100 1000 56,67 56.670,00
_ 76 !,uva de procedimento não estéril PP -F-c/ 100j--=--:__. 300; . 56, 67,-,--1~, 001
77 Luva estéril 7,5 par I __ 5001 3,671 1.835,0.0

I 78 ILãliuna de bisturi nO 24 CXc/ 100,1. 251 60,4Q 1.510,Oq~~,!l1asciua N95 =l~id___;__ 40 48,3~ __ .H,~2,OO
'-- __ ... ;M, anta térmica Unid_J 20 17,63) 352,60

ij1 [Mascára descartável c/ elástico dupla branca ex c/50 i 500 189,33-1 94.665-4
u , ~

2~" tNebulizador '---I--u--n-i-d -t__" 2Õ~=- 243,~~~
[otosCópio com lâmpada de Led Un1.d 7\,_ 673,73} 4.7.16, III
PVPI degermante 100 mI uni~-.-" _2:E1 _~_32_,22f __ 275, 0~1

1-85 PVPI tÓplCO 100 ml Ur-üd 10. 27, 30j 273,00
I..~ _~rotetor de eVIscerados e queimados unid 41 8,50'1 ;34,00,
'f 87 Sonda de asp í r a çê o nO 6 Unid 25 1,07 .?§---as' ,Sonda de asp1.~ação nO 8 __ ._ Unid 25; 1,101-- __- 27, 5~
89 .Sonda de aspiração nO 10 unidl 251 l,12f 28,00)

(90 isonda de aspiração nO 12 Unid --: ,25) 1,13L 2~23
I 91 . -~i30nda de aspiração n014 Unld 251__ 1,17' _?9,25)
~ (Sonda de aspiração n016 Unld 251 1,20( 30'%10
l 93 :Sonda uretral nO 10 Un1.d 12001 1, 20j__ .!:..ii0, 00
l,~4 :Sonda uretral nO 12 ' Unid 3000 1, 21 3.630,00
95 Sonda vesical de demora n° 12 1--i~l1.d 'j 2~~Iili __ , 125,~
96 S.onda vesical de demora nO 14 I uni.d o 25 5,171 129,251
97 enda vesical de demora n° 16 81umct___._, _ ____.?_5 5,33 133,~!
98 ~nda vesical de demora nO 18 unid 25 5,50 137,50
99 Sonda vesical de demora n° 20 _- ~1.d --r - --25----'5,67 _- 141,7 I

100 Seringa descartável 1 mL com agulha 13 -;zQ, 45 par unidl,' - 6O,0õÕ - -- O,6211 ~200, '. '.
insulina .

101 Seringa de'scélrtável 3 ml com agulha 25x7 uni~----30d- -= 0, 70[ __ ~100, °
,_i02 - --rseringa descartáVel 5 mI com agulha 25x: +-~~ . 3000[ __~"r 8~: _ ~60~<1
10'3-- 'Seringa descartável 10 mI com agulha 25x7 ' unid. L-- __ 3000( 0,93' 2.79.0,00'"

~l24 ~er;:ngadMcartável 20 mL com agulha 25x7 Unid ~OOO: 1,}5, _1.150,O_J
0.05 Isoro_fisiológico ~ SOO_mI Unid 12000 _ ~ 41. 52.920,
. 106, 1SOro glic_osado_500 ml Unid 1.00:--- 4,531 453,001
107 ~oro Riger com lactato -- - ~ Ur{id -:-= 321 4, '75:_ 1. 425, od
108 fiabonete il!:tlsép!:.i~,'para cur atí.vos com PHMB~ Litr<:___l____ 60] 282,97,_ 16:-9}8,2Ól
1~ ~P n° 27 _ ,_u_:::Ld J ~O: 0,43 86,00

~.~.~~ ~~;__~~j__ ___j ~~~.~J- ~ ,~-~:~' :::~

d I t ____ ~+1_-.....:520,00\ 3.120,OO!
....E.~_..;:.6.::.1~, 0;,...7;1~~~27=.~3~·2.B,401
120) 63,07) 7.568,40
601 50,621 3.037,20



-- -- -- - _......,.---,-,,---,.- -". '-----;,-,;-.;1"--"- - -~ 1-Sca1p nO21 +_~~_I---- 1001 ~ __43,001'
l,_~___ i'ca1p,;-,_n;-o_1_9__ ~_::---:--=-::-:--::-::-:- __ -:-c ~ IOO O, 45 45, OO

. 114 jPape1termosensivel de ECG 5 50,_5j 252,6~
~ Papel grau cirúrgico 10cmx 60 ~*67' _ 4;~,29J
, 116' Papel grau cirúrgico lScmx 60 90 67 5 440 20'
...117 iP~pel grau cirúrgico 20cmx ~. __ 601- 129:4 7:780':201
I 118 lpapel grau cirúrgico 30cmx 100m . li 183,00 183,001
11"19 ~ta agulha 14 34,13 "-!:!2,~~
112o IPiriçaKelly reta 14 cm unid 14 48,30 676,201121 l~~nçade Kelly curva 14 cm , unid 14 49,001 686,00
L122 Plnça dedessecção reta 14 cm l, unid 1 ,14. 37~ 524,02
123 (Ptitilon gel 15 g r u~~' 601 76,601 4.596,00

• 124 ITesoura;irúrgica curva ---- -- uni~1- 14 36,9°1; 516,60
112-5-- t!Tes.ouracirúrgica reta 12 cm .,----- I unid 141 38,83 543,62
; 126 Toucadescartável sanfonada pC1toocl 100j .31,33! ~: 133~~h27 !Term6metroclinico digital I Unid __ , 401 84,90 3.396,0,0]
128 ITesouraponta romba Unid J__ - 4 48,39 ,193J2§l.

[TesouraSpencer 9 cm unid I, J:4 59,50 833-;oDl
ITorneira três vias unid 50 1,65 82,50l

I' 131 !protetor solar fato"';'60 Frasco 1001 56,5"0 5.650,00
I 120 !

Iri_H.__ ~o liso emaço inoxidável 20 x 10 unid 2~ __ ~17~1;;:,!..'8;:_7+"-'::-7'3:-.;_4:..3:..7:,.-',,-4~0
_______ .I ,~ T_o_t_a~1_1_._9_83_.4_1_9,~,_4~8

112 unid
unid
Rolo
Rolo

! Rolo
Rolo
Rolo
unid

3.0.0BRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1.Respons.abilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tribUtária e trabalhista, bem como por to as as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terce ros em razão da execução do objeto contratado.
3..2. Substi tuir, arcando com as despesas de orrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pact ado, 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 Contratan e.
3.4.Manter, durante a vigência do contrate ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as concições de habilitação e qualificação exigidas no
respecti vo processo lici tatório, se for o caso, apresentando ao Contr atant.e os documentos
neces.s'ár í.os , sempre que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente â sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6. Executar todas as obriga.ções as sun idas com observãncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais., normas e especificações técnicas
correspondentes.

4.0.00 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇCS
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 automaticam nte a proposta, quando for o caso, apena.s o item
·correspondente, relacionado neste anexo, na coluna código.
4.2. O valor estimado que o ORC se pro oõe a pagar pelo obj eto ora licitado - Valor de
Referência -, está acima indicado.
4.3. Os lances verbais serã.o efetuados em nidade monetária nacional.

S.O.MODELO DA P OPOSTA
5.I.É parte i tegrante
correspondent, odendo o
desde que seja d ~idamente

deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços
lici tante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
preenchido, co forme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

TARCIS~OF~~ S L~
PregoeHo 0y



o DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIP DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO P RMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

OBJE.TO:AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOS ITALAR r DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA
DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNIC PAL DE ITAPOROROROCA-PB.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apres ntamos proposta conforme abaixo:

'~CODIGO ~ DISE_RIMINAç).Õ
1 Água Destilada 5 L

2
3
4

~CA/MODiLO UNIDADE .QUANTIDADE..'P. üNI----r-'WO I i>~"""" ]
Galão 5 150 ---r

_j__ . L
__ , ~ _ _ /.s:t c/1.2 300 __ I ~

---J-- __ __J_p_:;tcl12 3.00
-+ -c Pct c/1.2 1500 =-=-_.
I pct c/ 100

l~~~O 300' -1.~1-
Cx c/ 10
100

ex c/ 20
100 I~
unid 50
Rolo 2001-
Pct c/ 10
25
unid

Atadura cr~p~_ c~_
~tadura crer· J2 ~
[Atadura crep. 30 cm
~aixador de língua-[ 5

f-6--- -1ÁlcoOl 70õ -

7 Agulha 25x40

8 Agulha 0,23 mm 4 mm 32G x 5/32
'caneta de insulina

9 iAlrridtolía 250 nu--
I 10 ~9"~dão _hi~6fí1o_ ~O_ IIl~
1'11 \Avental commanga

19
J-
20

pa a

12

5
2

'Bolsa coletora de urina em
fechado

-+:Biotain ( silicone) 10 x 10 cm
'Compressa de gaze cirúrgica estéril

50

50
50

-I
unid
Pct cl
500
Unid
Unid~
Unid
-

c/Pct
50

Unid
-
c/ex

100
Cx c/
100

ex c/
100

Cx c/
100

Cx c/
100

ex c/
100
Unid
Unid
Unid

13
14

500
500
120

15
16
17

.CoLet.or perfuroco~tante 7, ~L
'Co Letor perfurocortante 13 L
ICurativo de "ã""rginat; - de- cálcio 10
cm

- - --
'ICampoope ra t.ó'rí.o 45 x 45 cm 10118

ICânula de Guedel N° 4----Cateter (Jelco) N° 14

221 'Cateter (Jelco) N° 16

'Cateter (Jelc.o) N° 18

Cateter (Jelco) N° 20

.ca t.e ter (Jelco) N° 22

Cateter (Jelco) N° 24

Curativo de hídrocoloide 10 x 10 cm
Creme de barreira 60 g

22 4

23 5,

224

25 1

120:
300.
100

26
27
28 Curativo de espuma de po1iuretan,

composto por prato r Lôní.co, com bordo
bi_silados reves.tí.dc com pelicul
semipermeável a líquidos e bactérias,
liberação de prata tem que ser de form
sustentada. Tamanho 10 x 10
Curativo hidrocoloide estéril 7 cm unid 10029



.. ~m-4'c ----r.=r =:': -f _ ~~~".-: r-·----.l-~o-~õ"~,----- -1 .-._--_~I.. ~o ICurativo hidrocoloide estéril 15 _~ ~ ~__ /)
• 3l __E_ura ti.vo t.ecido flexível ést.éril
, 32 .. [<:lorexidina 2%. I Lí.t.r o 361 I
~ -~r ~ ~![...._33 1Detergente enzimá'ti~ Litr o 12----~---.~ --t-- .__ . _
34 E'ste.toscópio infantil \ Unid 14 I
35 iEstetoscópio adulto - ~-,,- ~I Unid _ 20 f-----_.- -f- - .
36 ~sfignomanômetro infantil I unid 12
37 iEsfignomanômetro .adulto -----H I uni~' 21-\-_-----

r--3:-8..,.-·---+E-s-f-'i""'g"-n-o-m-a-n""ô-m-e-t-r-o-'-o-b-e-s-o-------t- ------I-',-Unid - --- L-
39 'Kit Papanicolau P ~. unid --_ . 2400 ,.

1--4-O.,.---+-IK""i-t-p-a""p-a-.n...,i-c-o-l-a-u-P-P------_-
1•

-- ••------'-i- unid -'-1-0""'0.,..01---~---+--·----i

~'i-==_b::_p._a.:.p_a.:....n_i__:_c_o_l_a_u'--M- __ _ 'UniU 2_4_0_0,'1-- _+-------1'
42 Jlüt Papanicolau G Unid 10001
43 Esparadrapo 10cm x 4, 5.m cl c.:_a::cp"-a~__ +_i\-~---____1I_-:U:..:n~~:.:·d=---+- -=1:;:2;_:0.,;:0+-1+- --i
44 IEquipo macrogotas cl entrada p ral Unid 300·

'ified.icamentos __ I :
Fralda geriátrica P Pcp cl 40001

io I i
• ---II-·j-------!-----,---I;--·-- -'~'I----~- --f--- -- - 1

Fralda geriátrica M IPcp cl 8 6000j I I
Fralda geriátri~a G:_-_-_·~~==_-.. ,+ - -I:p ;/ ~l 12 00 o!

Er aLda .í.nfant.í.L XXG -t~. I '0;00/ I. 200D-_ _+I. ,~I
Fita adesiva hospitalar l6cm x 30 m-+--I ROlo-r- 50 _

~=~~=====~F~i~t~a=:p~ia~r~a=~A~u=t=o3c~l~a=v=e~~1~9~C~m=:x=~3~0=~m========II--+-------IT~-R-O~lO-~---:-1~01------
1-__---+F...,i-t-a-c-i-r-.-Mi-·-c-r-o....p-o-r-o-s-a-l-O-c-m-x-_4_"._5_m_,--I~·-.+f-l-------+-F-.r-Rc-O .....l-Oc-Ir ~_-_--3-06-00+1-------I------ .t

Fixador para lâmina citológica

Fita para glicemia G-TECH .-------" ex ~~ 501 -- 300'01---- +-------,-
Fio de sutura Nylon 3.0 ._. Cx ctl 241 ·------Ji-------+--""--·--'-
'fio de sutura Nylon 4.0 -----1--+ ex c/ 24l 3- --_.- -.-------

!--:~-_t::":______':-:----'-:---',;;,;..:-:-""_':'...;....;..---=-"_::__-- - ------1--4-----+=· ~T- ~----I'--------!
Fio de sutura Nylon 5.0 I Cx c/ 24 . 3-+1_. -+- -1
Fio de sutura cat.qut; 3. O . L _ . ex cl 241 3

=-·----t-F--~:;-·o-d:-e;__s-u_;_t-u-r-a-c-a-t·~g"-u-t-4~.·O~--- - - --o-1r- CGxalCkã-g/O25·[Í_, -- - -4==3 -~!--------I

Gel para u; trassom ( carboqeí.) ~~._ I
IGel para eletrocardiogravo 100 g unid , __ o 12! ----rt-·======--.--\

'-- --1IG_a_z_e_h_id_r_ó._f_il_o__9_l_x__9_l_l_l_fl_·0_5 -+- -+__R_O...,l_O_+t·_._. -30001 .__
,Gaze com PHMB0,2% 15 x 17 cm I Cx c; 10 1001
Gaz-e--n-ã-o--a-d-e-r-e-n-t-e---d-e-R-a-y-o-n--l~'m-p-r-e-g-n-a-·"~-a+----------I--u-n~i~d--120

f- comAGE7,6 x 20,3 .j
!Garrote de latex Pct c/11o;

1-------+1------------------1- ".,-------!-I-l..,-:-t5-ro-+-\ -----+------t--.--.--.-Glucoprotamina .(incidin) -:-::,,:6~1 -+- _
__6_6 1_H_i_dr_o~g_e_l__s~em__a_l~g_in_a_t~o_3_0~g. I_-+- ~-u~n-~_·d._~ -- 1204- f-- ~
67 Hidrogel com alginato 30 g Unid 120 t=

!-.::-68~--f'H~i::.;d::.;r::.;o;,-;gLe::.;I::--'::_;;;:::._:a:.:m:..;o<.:r::.:..:,:fo:...;:_;;--;,,;:c._...icLo-m-p--o-st':"-O---p-)(+r-+-------+-·---Uc-n::::i'-':-d-- - - - 6.01 . _--~
carboximetilce1:ulose, sem SÓd.io, a ba e
Ide 90%de água estéril tamanho 25 g I

~ÇOI papei hospitalar 50 x 50 mts "..,-------~-U-n-~.,..·d--+-~--2c-:0,.,0,...0·i----- .__ ___j
[Lençol para maca descartável em TNT Unid 3001 _.--=--1

Ql ILanterna clínica ==to Unid ---fof--·· 1'~
I 72 IILan_cetas J----_1. ~~0~/_[-=- 3000: !! 73 Luva de procedimento não estéril p. I Cx cl i 1000

I 74 Luva de procedimento não estéril M -".1-" t-~t 3000 .-----J
~ 75 Luva de procedimento não estéril G +-- I Cx cl r 1000': II ~J

~--f--- --.- ----- --- L--- I CxlOCO/-'-' 300): ."i 76 ILuva de procedi:mento não estéril PP I
~ __ L_ _ . . ._ __I~~_~--- ~ .__
.. 77 ILuva estéril 7,5 par 500! _,f-:: 1::::::ad:9:~stun nO 24 " ---.- Cu~-=~'_--~ -~4~- ~_--~
80 - ~anta tétmica I U d I 20 ~ ~
81 --Mascára descartável cl elástico duplr ICx ~~ 5ot- - 5ÕO--- - 1
1·- 82 ~i~~~~{zador - - - - t---.-- - r-" un:d + 20 . - . ~
~8.3 l~tOscó~ com-lâmpada ~e Led ..- t----- -J-UIilii r- _ - 7- - - ~

f*----- -l~~~~~~Tc;a~~5~~O ml - ~. _--+ ~~~_- ---~.~----- ~ '~-:---j
1~6__ [Protetor de evisc~r_ado~,:,_ queimados .!t- -- - t- umd 4~ \ ~=l
I 87 _jsonda de aspiraçã~~o_ 6 !_ -~_ r Unid 25 _ _
[__8_8__ ,Sonda de aspira~c:._n_o_~ J Unid _ ~ 25 _

g

45



.-f-------I

121 Pinça de Ke11ycurva 14 cm _~.'. unid -- 14J 'j I
)122' jPinça de dessecção reta 14 cm unid _.- 14! !
~~ jpurilon gel 15.g 1=1_ un~_ 60 1~'
124 ITesour~cirúrgi~a curva -.------ unid 14i
122 ... !Tesoura cirúrgica reta 12.cm I I unid .!---:=TIt ··r-----

I 126 Touca descart·ável sanfonada I Pct ~/ -1Qõ ..--b 100 .
. 127 . =germômetro clinico digital ,_~ +_u_nl_'d__ i 40

128 Tes,oura ponta rornba ..... ..I- +--=.u::.:n.=i.=d_.+:-:-4+ , -;l

~~~ ;~~=~~~:as~:~~e~i:s cm +-----+-~-~-~:-:~-~t'----_~~~:~2~;:~::~~~~:~~==-----~-lr-I-3-1--+;p-r-o-t-e-t-o-r-s-o-l-.a-r-f-a-t-o-r-6-0---------1·-_1 ii Frasco; - 100 -. --- .

t ' .H ----iI__ -_1-:2.0_~_'- ------:---::r-------t-----
~jO liso emaço inoxidável '20. x 10 l ._-'-__un_l_·d_ __--20-'----- .l -.J

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

I de de _

Responsável

CNPJ

\,



FOLHA01/02

ESTr,oODA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPA~ DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PIRMANENTE DE LICITAçÃO

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

MODELOSDEDECLARAÇÕES

REF.: PREGÃOPRESENCIALN° 00028/2020
FUNDOMUNICIPALDE SAÚDEDE I'rAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃOde cumprimento do dispost no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Àrt. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

o proponente acima qualificado, sob penas a Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso
XXXIII dá Constituição Federal, Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em
seu quadro de pessoal, funcionários menoref> 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 condiç.ão de aprendiz na f.c rma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃOde superveniência de. fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/ 3, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado,
declara não havert até a presente ~ata, fato impeditivo no que diz respeito à
habili tação/participação na presente lici ação, não se encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obr i.qat.or iecade de informar ocorrências posteriores. Ressai ta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de decLar acão de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Dist ito Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

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

o proponente acima qualificado declara t.e r conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrumento convocatório e subme er-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕESDEVERÃOSERELABORADASEMPAIELTIMBRADODOLICITANTE,QUANDOFORo, CASO.



REF.: PREGÃOPRESENCIALN° 00028/2020
FUNDOMUNICIPALDE SAÚDEDE IT.APOROROCA

FOLHA "2g~ I

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃOde 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?
00028/2020, declara" sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Bra.sileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nO 00028/2020 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" 00028/2020, 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?
00028/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial nO 00028/2020, 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° 00028/2020 quanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00028/2020
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 00028/2020 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apr eserrt.ada para participação do pregão Presencial n? 00028/2020
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca antes da abertura oficial das propostas;
e

f) que está pLeriarnerrte 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

OB'SERVAÇÃO:
AS PECLARAÇÕESDEVERÃOSERELABORAPASEMPAPELTIMBRADODOLICITANTE,QUANDOFORQ CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.O - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4°, Inciso VII, da Lei
10.520/02.

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..

OBSERVAÇÃO:
A DBCLARAÇÃO DEVERÁ -SERELABORADA EM PAPEL TlMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA ~ARAÍ.BA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

MINUTADO.éo.NTRATo.

CONTRATO N°: ..../...-CPL

TERMO.DE Co.NTRATo.QUE ENTRESI CELEBRAMA E'UNDo.MUNICIPALDE sAÚDEDE
ITAPo.Ro.Ro.CAE , PARA FORNECIMENTO.Co.NFo.RMEDISCRIMINADO.NESTE
INSTRUMENTO.NAFo.RMAABAIXO.:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saúde de
Itapororoca Rua Frei Damião de Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ nO
12.099.621/0001-53, neste ato representado pelo Secretário e Gestor do FUndoMunic de Saúde de
Itapororoca Ronaldo Mascena de o.liveira, Brasileira, Casado, Geografo, residente e domiciliado
na Rua Proj etada , 6 - Quadra J, Lote 6 - Lot. Morada Nobre Itapororoca - PB, CPF n°
056.753.394-85, Carteira de Identidade n" 2213955 SSP/DF, doravante simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado - ,. . . . - - , CNPJ n? , neste
ato. representado por residente e domiciliado na , . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. , CPF n° , Carteira de Identidade n? , doravante simplesmente
CONTRATADO.,decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições s,eguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n? 00028/2020, processada nos
termos da Lei Federal n? lQ.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 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
PARCELADA,PARA ATENDER
ITAPORORo.Ro.CA-PB.

por obj eto: AQUISIÇÕESDE MATERIAL
A DEMANDADA SECRETARIA,DE SAÚDE

MÉ,DICo.HOSTITALAR,DE Fo.RMA
DA PREFEITURAMUNICIPALDE

o. fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão Pr-es.ericiaL n? 00028/2020 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição;
e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

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

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

o.s preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5P e 6°, da Lei 8.666/93.
o.correndo o desequilíbrio económico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.6,66/93, mediante corriprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DoTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, cons.tant.e do orçamento vigente:
Recu.rsos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca:
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
10 301 0210 2027 Manut do Programa Saude na Familia
3390.30 99 Mate.rial de Consurno
10 301 0210 2030 Manutenção do Fundo Municipal de Saude
3390.30 99 Material de Consumo
10 305 0243 2032 Manut do prog de controle Epidemiológico
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr-oveni ent.es do Governo Federal -
de Custeio
10 306 02'50 2033 Manut do Pzoq de Redução de Carencias Nutricio.nais na População oar ent;e
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita



10 301 0210 2040 Manut prog CompBásicos de Assist Farmac eutica 9r
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUSprovenientes do Governo Federal - Bloco
de Custeio
3390.30 99 Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

o pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de até trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

o prazo máximopara a execução do objeto ora contratado, conforme suas carqcteristicas,
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e
considerado a partir da assinatura do Contrato:

e que
será

E'ntrega: 15 (quinze) dias

o prazo de vigência do presente contrato será de.t.erm.ínado: até o final do exercicio financeiro
de 2Q20, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato)
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para O fiel forn.ecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, 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 ter ce iros par a assistência e subsidio de informaçÕes pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parãmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, comobservancia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ónus e obrigações conce.rnerit.es à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem comopor todas as despesas e compromissos assunrí dos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros. em razão da execução d.o objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idóneo, 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 diretatnerrte ao, Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo ne execução do contrato, não excluindo ou reduzindo. essa
r esponsabi Lí.dade a fiscalização ou o acompanhamerrto 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 obri qaçõe s 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 prev i st.os no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.6..66/93..
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, O'S

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitar
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e
Le.i 8.666/93: a - adver t.ê ncia r b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por
aplicada sobr.e o valor do contrato por dia de .atraso na entrega, no início ou na ex ção d
objeto ora contratado; c multa de 10% (dez por cento.) sobre o valor contratado pel
inexecução total ou parcial do contrato; d simultaneamente, qualquer das penalidades
cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:



Lt.apo.ro.rc ca - PEl, de de .

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato"
Mamanguape.

as partes 96elegem o Foro da Comarca de

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunh~s.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PE,LOCONTRATADO



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LlCITAçAO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Frei,Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 09:00 horas do dia
17 de Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
AQUISiÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPOROROROCA-PB. 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: (83)
32941112. E-mail: pmilicitaca02013@hotmail.com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.br ou
www.tce.pb.gov.br. Itapororoca - PB, 01 de .Julhode 2020

TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PUBLICAR:
D - Diário Oficial da União - 03.07.20
O -Diário Oficial do Estado - 02.07.20
D - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 02.07.20



ESTADO DA PARAisA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAf'OROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
##ATO PREGÃO PRESENCIAL N!! 00028/2020

##TEX Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de
Apoio, sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PS,
às 09:00 horas do dia 17 de Julho de 2020, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISiÇÕES DE MATERIAL MÉDICO
HOSTITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROROCA-PS.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n!!
10.520/02 e Decreto Municipal n!!. 028/2005. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 32941112.
E-mail: pmilicitacao2013@hotmail.com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.br ou
www.tce.pb.gov.br. Itapororoca - PS, 01 de Julho de 2020
TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
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A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 01/07/2020 13:09:56
Origem do Ofício: FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
Operador: RONALDOMASCENADEOLIVEIRA
Ofício: 5914133
Data prevista de publicação: 02/07/2020
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial Arquivo(s) MDS Tamanho (cm) Valor

12746120 AVISO.rtf 15833361acf54bcf 6,00 R$ 198,24f8e24743e49db8a8
TOTALDOOFICIO 600 R$ 198 24

https:/lincom.in.gov.br/recibo.do?idof=5914133 01107/2020
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JoãoPessoa -Quinta-feira, 02 de Julho de 2020

Objeto do AdJu\'O: Prorrogação do prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias, passando o prazo da
conclusão da obro para 900 (novecentos) dias ,
O prazo de vigência que se encerraria em 28/06/2020, fica prorrogado até o dia 26109/2020.
Fundamente Legal: Art 57 da Lei Federal a" 8.666/93 e suas alterações,
SuliCitante: Secretário Municipal de Iníraestnnura.
São José de Princesa - PR, 25 de junho de 2020.
MARIA ASSUNÇAo VIEIR4.
P,..feita.

Prefeitura Municipal
de AlagoaGrande

ucnaçlo
PREFF.JTllRA MUNIClPAL DEALAGOA GRANDE

FUNOOMUNICIPALDE SAÚDE DEALo\GOAGRANDE

AVISO DE CORRRÇÁO
PREGÁo PRESENClALN° .1000312020

Toma público, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio. sediada na Avenida 15 de Novembro,
153 - Centro (anexo do Hospital Municipal) - Alagou Grande - PB. às 09:00 horas do di. 14 de Julho de
2020. Iicitaçâc modalidade Pregão Presencial, do tipo menor prOf O, visando formar Sistema de Registro
de Preços para contratações futuras, Informações no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267, E-mo.i.l:sande _alg@hotmaíl.cDll1. Edital: www,

oagrande.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br,
Alugo. Grande - P,B, 30 de Junho de.Z020

FLAvH MEIRELLEALVES DE ARAÚJO GONÇALVES
Pregoelra Otidal

Prefeitura Municipal
de Emas

E)('JRATO
PREFEITURA MUNlClPAL DE EMAS

E.XTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especiali7.ada para "xecuç.'ío da conclusão "'IS obras de' construção
de wna uniuat1~ ~scolCl:r)com seis salas, na zona w-bana d9 munic'ipio de F...mas-PB,com t't:CUfS:QS9.0
F!'<l)E, Telmo/Convêruo: 2982812014. FUNDA.M'ENTO LEGAL: Tomada de Preços n' 0000412020.
OOTAC.~O: ReeUl~osPrOprios do Município de Ema,.;:Urudade orçamentária: 02.040 SECRETARIA
DE EDUC ....ÇÃO' Classi:ti&:<lçãoOJ'y"",,,,,tária: 12361 1002 1001 Construção, Ampliação, Relolma de
Uniilad", Escolares e Aquisição de Equip:nnentos Elemento de despesa.: 4490.5.1- Obras c Instalaçoos.
Fonte: L124- FNDE (Tenno/Coovênio: 29~2S/2(14). VlGÊNCIA: ate 01107/2021. PARTESCo.NTRA
TANTES: Prefeitura Municipal de Emas e: CT N" 00038/2020 --<iatade assinatura: 01.07.20 - M. J. B.
I'AIXAO EIRELI CNN II' 07.156.00610001-00 -valor !Dtal do contrd!o: RS 436.349,09 (quatrocentos
e trinta I:! sl:is mil trezentos e quarenta e nove reais e nove centuvos).

Prefeitura Municipal
deCulté deMamanguape

\..J UClJAClo I
PREFElTl'RA MUNIClPALDE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO. DE CA.~CElAMENTO
PREGÁo. PRESENClALN" OOO14/Z020

A Pregoeu'a o.ficial comWlica o cancelamento da """"ilopublica das 15:00 hs do dia 02 de Julho de.20'20,
destinada ao rece,bimento das propos!.ls relativas ao Pn:giío PresencIai n" 0001412020. que obJetiva:
Locação de veículos diversos, destinados a esta Prefeitura, Justificativa: Razões de interesse público.
InftJIm~ões: no horátio das 13:001lS17:00 horas dos dias úteis,_no segUintetndel'eço -Avenida Severino
Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuitéde Mamangwrp. - P.B. Toletime: (83) 99342-2582.

Cuité de Mam.:mguape - PB, 01de Julho de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

_--------- __ .!P~re~=oeil1.0Ih:b1
V -1'-Prefeitura Municipal
de ItapororocaI

1

\1~ ~~I~~~~~9~~~o 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

FlINDO MUNICIPAL DE SA(IDE DE ITAPOROROCA

AVJsa DE LlClTAçAo
PREGÃO PRESENCIAL N" 00028/2U20

oma publico que fará realizar atrdvê; do Pregoeiro Oficial c Equipe de Apoio. sediada na Rua Frei
~arnião de Boaano,007 - Ccnlro -ltapororQ.,a - PB, às 09:0Q boras do dia 17 de Julho de 2020, licitação

modalidade Pregão, Presencial, do Iipu menor preço para: AQUISIçõES DE MATERIAL MÉDTC
Ho.STID\.LAR, DE FORMA PARCELADA PAR.-\.ATENDER ADEl\,lANDADA SECRETARL'ID
SAÚDE DAPREFEJTVRA MUNrclPALDE IT.'IPORORo.ROCA-PB. RcClmOS'previstos no orçament
vigente. Fundamento legal: Lei Federal n' IU.520/02 e Decreto Municipal n", 02812005. Informações
no horário das 08:00 as 12:00 horas ,dos di .., úteis, 00 endereço supracitado. Telefone: (83) 32941112
E-mail: pmil icit.cao20 13@'11Otmail.com,Edital: www.itapororoc;Lpb.gov.lxouWW\V.lcc.pb.go v,br.

Itapororoca - PB, 01 de Julho de 20~t
T_o\RCISlO FRANÇA. DA SILVA __/

_ P,,,::oeIro 0fkW(r-- ~

Prefeitura Munlci.;ãl-I:-;~;;:;;::::;;;;;:;;;~=~;;__
de Pedra. de Fogo

IEX1RATO
PREFEITURA I\mNIClP.o\L DE PEDRAS DE FOGO
FUNDO MIDonCIPAL UE SAÚDE DE PEURAS DE FOGO

EXTR.ATo. DO 2° TERMO. ADITIVO
Credeneíamento - CI1lImada Púbhca n", 001120111;Objet,,: prestação de serviços de oftalmologia
para o tratamento de glaucoma. com dispensação de medicação. _afim de atender as necessidades da
população de Pedras de Fogo: Cont ....to nO 104312018-Purtes: FMS e OIT.u.MOCLINICASAqL0
FREIRE EIRELI-ME; Cunt ... to nO 104412018 Partes: FMS • CEl\'TRO DE o.LHOS DA PARAIBA
lrDA; Objet" do Adi.tfvu: Prorrogação do prazo cootratual por mais 12 meses. Fl1Ddamtn!açlio: Art.
57 da Lei Federal n" 8.666/93, alterada e a Lei n" 10.520(02.
GERUNE PEREIR4. MARINHO
Gestora do Fl\L<;

Prefeitura Municipal
deMaturéla

EDITAL E&Y.ISO
"_ 2 ,

P,REFElTUR4. M1Jl\'lCIPAL DE I\fATlJRtlA

EDITAL DO CONCURSO
O Prefeito Constitucioru~ do Município de Matw'óia, Estado da Par.úba, DO USQ de S!}aS ab'ibuil'õ"" legais,
faz saber- a todos quantos o.presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento qúe será realizado neste
Municípío, confonne Portaria instituida ~ tl!ll1doem -vistao disposto DO artigo 37 da Constituição Federal
c/c as IAis Municipais, atr.,v';s da FACET Co.NCURSo.S, Cóncw~o Público de provas e de provas e
titulos como tambUm resolvem bai'XorestáRt:Soluçào qUf:. passa a vlgorar como 'ünico,l'e~ulamento deste
ConclU'SoPúblico para o recrutamento e .. loção de candidatos aos Cargos de Agenle Comunitário de
Saúde - 02 vagas; A.gente de Vigilância ArubientaJ - 01 vuga~Awt:ilim' de SCr\.'iIfOS Gerais - 08 vagas;
Cuidador- 03 vagas; Digítadl1f - O I vaga; Enfenneiro PSF - OI vaga; Fwmacêulico - OJ vaga; Médico
PSF -01 vaga.: Motorista. "D"-08 vag .. ; Odontólogo PSF -01. vaga: Pnrteir-o-Ol vaga: Recepcionis
ta - 03 vagas; Supervisor de Ensino - O I. vaga; Téc,nico em Enfennagem PSF - 03 vagas. Técnico em
Salide Bucal PSF -01 vaga. O presente PrpC"ilSOSeletivo Externo será realizado sob a r"sponsahill<I:ade
te<.nicae openwional d. FACET CONCURSOS, cordolme o processo Iicitatório e Contrato EstabelecIdo,
O Edital n' O 1/2020 será afj,-ado no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal a partir da data
de puhlicação deste Aviso, assim como estará diSpOnível aos pretensos canrudatos também no sire da
organizadora. As inscrições ao Concmso Público otorrer.w no petiodo de 06 de julho a 14 de ag~.o de
2U2U,d. segunda IIs<,U h'U"L (nos dias úteis). Horfu-io: das 9b às j 3 hofas. Local: Seue da Pr.I~IÚJJ"
Municipal. Ccnb'o - MXI1lREL~-PB, ou pela Inlemet no site da organizadora. O comprovante de tUS

enção do estará disponivel no endereço clc.trônico ,V\VW.fac~~oncursos.com.br. n pQJtir de 2 Lde ago~
de 2020 sendo d. respol1llabilidade exclusiva do can,didato iiobtenção d<sse docwnento. A confinnaçào
da. ins("'"l'içào só se dará medilUlte impn:~silo <kste comprmmnttl de ins.\_;rlljãoque de,,~rá ser.aprescmt~o
no dia da prova. A prova se.rá realizada na datôl.provável de 20 de seb::mbro de 2020 em hormos c! locaiS
a.st!renJ cOn1ünicadus aos candidatos inscritos pOf meio do cartão de inscrição Jefinitjvo,. que UII;:5será.
enú'egue Da data. supracitado e também através de Portiu·ia publicrula no quadro de avisos do rol da
Prefeitura...}yj_uni_cipaJe no site da organizadora: wW\\C.-facctc.ol1'cursos.com.b,

Prefeitura Municipal
deSertãozinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINBO

AVL~O llE UCITAç10 DESERTA
PREG.4.0 PRESENCIAL N' 2312020

Torna público através da CPL, que a Sessão Públic. realizada, às .l5H bor~ do dia 26/06/Z020, n~ me.>
d,t1idade SUPRAClTADA, do tipo me""r preço, para: Aqwslção de maten.,s dlverso~: pat.. leleplpedu
granitico, meio fio graníticO.; cimento e areia para pavimenlaÇões neste mwucip'iCl, 'foiDES~RTA ...~~a~
mcnto legal: LellO.520 de 2002 subsidiada PdaL,Oi federal u" S.G66IJ993 "~altcraçoe8 posh::nores
. Informações: no borário das 08:00 as 12:00 hor ... dos dias úteis, no enúereço'u acítado.
Telefone: 1.83)....
.Email: prdeituradesertaozinhopb@gulail.com ~c

SERTAOZINHO- PB, e jwili ~020.
C_""'ULA DA SIL\:4. NASCIMENTO

PREGOEIR.o\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚ8AS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTlIATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato N2 2.06.084/2020. Partes: Secretaria Ml!nicipal de Educação da
Prefeitura Municipal de campina Grande E Merilucla da Silva - ME. Objeto: Aquisição de
Itens Para Compor O Kit de Higiene Pessoal Para As Unidades de Educação Infantil da Rede
Municipal de Ensino, Do Munic(pio de campina Grand.e, Estado da Paraiba. Valor: R$
4.365,00 (Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais). Vigência: 31 de Dezembro de
2020. Licitação: Pregiió Eletrónico N". 004/2019. Fundamentação: lei Federal N.·. 8.666/93
e suas alterações, LEI W. 10.520/2002 e suas alterações, LEI N·. 8.078/1990 e Decreto
Municipal 4.42212019. Funcional Programática: 12.128.1016.2035/3390.30/1111/1124.
Signatários: Rodolfo êaudênclo Bezerra e Merllucia da SIlva. Data de Assinatura: 24 de
junho de 2020.

AVISO DE HOMOLDGAçAo
PREGAO ELETRÕNICO Nt 56/2020 - SRP

Processo administrativo n9 11ó/2020.
O Secretário de Administração Homologa o Pregão Eletrônico (Srp) Ni

056/2020, Cujo Objeto ê o Registro de Preços Para Contratação de Empresa Especializada
No Fornedmento de Material de ConstruçãoPara Reali'zação de Pequenos Reparos Na
Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de campina Grande, Estado da Paraíba
Em Favor da Empresa Rildo C3valcanti Fernandes Junior - Epp, InscritaNo C"pj' Sob o Nfi
01.09L310/0001-21, Com Valor Total de RS 140.953,00 (Cento e Quarenta Mil, Novecentos
e Cinquentae Três Reais},Vencedora' Dos Itens: Item 1, Com Valor Unitãrie de R$ 10,00
(Dez Reaisl, Totalizando RS 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais): Item 2, Com Valor ·Unitário
de RS 24,00 (Vinte e Quatro Reais), Totalizando R$ 1.200,00 (Mil e Duzentos Reais): Item
3, Com Valor Unitário de R$ 35,00 (Trinta e anca Reais), Totalizando R$ 1.750,00 (Mil,
Setecentos e Cinquenta Reais); Item 4, ·Ülm Valor Unit;lrlo de R$ 22,29 (Vinte e Doi, Reais
e Vinte e Nove centavos), Totalizando R$ 22.290,00 (Vinte e _DoisMil, Duzentose Noventa
Reais); Item 5, Com Valor Unitá.rio de RS 26,00 (Vinte e Seis.Reais), Totalizando RS 1.300,00
(Mil e Trezentos Reais); Item 6, Com Valor Unitário de RS 32,00 (Trinta e Dois Reais],
'Totali1.ando RS 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais); Item 7, Com Valor Unitário de R$
83,00 (Oitenta e Três Mil), Totalizando RS 996,00 (Novecentos e Noventa e Seis Reais);
Item 8, Com Valor Unitário de RS 79,00 (Setenta e Nove Reais), Totalizando RS 3.792,00
(Três Mil, Setecentos e Noventa. e Dois Reais); Item 9, Com Valor Unitário de R$ 50,00
(Cinquenta Reais), Totalizando R$ 3;600,00 (TrêsMil e SeiscentosReais); Item la, Com
Valor Unitário de R$ 95,00 (Noventa e Cinco Reais), Totalizando R$ 4.560,00 {Quatro Mil,
Quinhentose SessentaReais]: Item 11, Com Valor Unitãrio de RS 95,00 (Noventa e Cinco
Reais), Totallz~ndo RS 2.280,00 (Dois Mil, Duzentos e Oitenta Reais); Item 12, Com Valor
Unitário de RS 4,85 (Quatro Reais e Oitenta e (Inca Centavos), Totalizando RS 1.940,00
(Mil, Novecentos e Quarenta Reais); Item tê, Com Valor Unitário de RS 15,00 (Quinze
Reais).TotalizandoR$ 750,00 (Setecentose CinquentaR~aisl; Item 14, Com ValorUnitár"
de R$ 490,00 (Quatrocentose Noventa ReaiS),Tot_aHzandoRS 14.700,00 (Qua~orze . e
Setecentos Reais); Item IS, Com Valor Unitário de RS 510,00 IQuinhentos e Dez ais),
Totalizando RS 6.120,00 (Seis Mil, Cento e Vinte Reais); Item 16, Com Valor Unltárl de RS
50,00 (Cinquenta Reais), Totalizando RS 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais); I m 17,
Com Valor Unitário de RS 9,00 (Nove Reais), Totalizando RS 2.250;00 (Dois Mil, O zentos
e Cinquenta Reais); Item 18, Com Valor Unitário de R$ 14,00 (Quatorze Reais), Totálizando
RS 1.400,00 (Mil e Quatrocentos Reais); Item 19, Com Valor Unitário de RS 47,00
(Quarenta e Sete Reais), Totalizando RS 2_350,00 (Dais Mil, Trezentos e Cinquenta Reais):
Item 20, Com Valor Unitário de R$ 65,00 (Sessenta e Cinco Reais), Totalizando RS 1.300,00
(Mil e Trezentos Reais); Item 21, Com valor Unltá,lo. de R$ 0,34 (Trinta e Quatro Centavos),
Totalizando RS 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais); Item 22, Com Valor Unitário' de RS
90,00 (Noventa ReaiS), Totalizanâo RS 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos ReaiS); Item 23,
ComValor Unitário de RS 13,00 {TrezeReais', Totalizando R$ 260,00 (Duzentose Sessenta
Reais); Item 24, Com Valor Unitário de R$ 28,00 (.Vinte e Oito Reais), Totalizando RS
2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais); Item 25, Com Valor Unitário de RS 38,00 (Trinta e
Oito Reais), Totalizando RS 5.700,00 (Cinco Mil e Setecentos Reais); Item 26, Com Valor
Unitário de RS 38,00 (Trinta e Oito Reais), Totalizando RS 5.700,00 (Cinco Mil e Setecentos
Reais); Item 27, Com Valor Unitário de RS 26,00 (Vinte e Seis Reais), Totalizando RS
3.900,00 (Tr.s MiI.e Novecentos Reais); Item 28, Com Valor Unitário de RS 13,50 (Trez.
Reais e Cinquenta Centavos),TotaUzandoRS 2.700.00 (DoisMil. e SetecentosReais); Item
29, Com Valor Unitário de RS 16,20 (Dezesseis Reais e Vinte Centavos), Totali1.ando RS
3.240,00 (Três Mil, Duzentos e Quarenta Reais); I\em 30, Com Valor Unitário de RS 22.10
(Vinte e Dois Reais e Dez Centavos), Totalizando RS 11.050,00 10nze Mil e Cinquenta
ReaiS); Item 31, Com Valor Unitário de RS 27,00 (Vinte e Sete. Reais), Totalizando RS
8.100,00 (Oito Mil • Cem Reais); Item 32, Com Valor Unitario de R$ 14,30 (Quatorze Reais
e Trinta Centavos), Totalizando RS 1.430,00 IMII, Quatrocentos e Trinta Reais); Item 33,
Com Valor Unitário de RS 18,00 (Dezoito Reais), Totalizando R$ 540,00 (Quinhentos e
Quarenta Reais); Item 34, Com Valor Unitário de RS. 25,00 (Vinte e Cinco Reais),
Totalizando RS 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais); Item 35, Com Valor Unitário de
RS 249,00 {Duzentos e Quarenta e Nove Reaisl, Totalizandó RS 2.490,00 (Dois Mil,
Quatrocentos e NoventaReais); .Item 36, Com ValorUnitário de R$ 123.00 (Centoe Vinte
e Três Reais), Totalizando R$ 1.230,00 (Mil, Duzentos e Trinta Reais): Item 37, Com Valor
Unitário de RS 52,00 (Cinquenta e Doi. Reais). Totalizando R$ 2.600,00 (Dois Mil e
Seiscentos Reais); Item 38, Com Valor Unitário de RS 240,00 (Duzentos e Quarenta ReaiS),
Totalizando RS 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos ReaiS); Item 39, Com Valor Unitário de
RS 91,00 (Nóventa e Um Reais), Totalizando R$ 1.820,00 (Mil, Oitocentos e liinte Reais).

O Valor Total Homologado No Referido Preg§o Eletrônico É .de RS 140.953,00
(Centoe Quarenta Mil, Novecentose Cinquentae Três Reais).

Campina Grande-PB, 2 de julho de 2020.
DIOGÓ FLAVIO LYRA BATISTA
Sec.retáriode Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRfNCIA N" 13/2020

Processo admihistrativo nS!: 127/2020.
A Seçretari'a MuniCipal De ~rviços Urbanos e Meio Ambien_teda

Prefeitura D.e Campina Grande-PB, através da Comlss~o Permanente de

licitação, torna públiCO que realizará às 09:00 Horas do Dia 04 de Agosto De

2020, Concorrência, do Tipo Menor Preço•. Regime de Empreitada por Preço
Unitário, cujo Objeto a Coritrataçã'o de Empresa EspeCializada Em Serviço de
Construção do Pa'rque Unear da Olnamerfca, No Município De Campina Grande,
Estado da Paraíba. O Editai está à disposição na Rua Dr. João Moura,. N'º 528.
Bairro São José, Campina Grande PS e através dos portais:
(http://transparencia.campinagrande.pb .gov .br /Iicitacoes/) e

(https:/ Itramita.tce.pb.gov.br/uam'ita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e·
mail,s: cplprncg@campinagrande.pb.gov.-br e pmcglicitacao@gmaiLcom ou por
solicitação nos e-maUs;
pmcgllcltacao@gmall.com.

cplpmcg@camplnagrande.pb.g'ov.br

Campina Grande-PS, 1- de julho de 2020.

FELlPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comlção Permanente de licitação

Esh!! drxunrnl'O podr: SIN ~~ IHlte:t~~
tmo:/Jwww.ll\.41(1...bt/~tlontidc»:de.;html.pe\) tódico ~1

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

Objeto: Contrataçãode empresapara execuçãodos serviçosde construçãodo Centro de
Exposlções de Animais, conforme C0NTRATO CR 1056613-30 (SICONV 872374).
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços n. 00001/2020. DOTAÇÃO: Contrato CR 1056613-se (SICONV 872374) e Recursos próprios do Município de Caraúbes a titulo de
contrapartida: 04.00 - SECRE1ARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.608.0019.2058
- CONSTRUçAo DO CENTRO DE EXPOSIÇÁO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS 510.000006
- Transferências. de Recursos. - CA~iTAl-UNIÃO 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES.
VIGÊNCIA: até 02/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e:
CT N. 20101/2020 - 02.07.20 - MIM02ZA CoNSTRUCAO LTDA - R$ 421.544,29.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
OORATO DE TERMO. AOmVO

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços N' 00013/20181 Proc. Licltatório n' 00106/2018.
FundamentoLegal: Lei '8.666/93 e suas alterações, .art. 22, inciso III.Contratantes: Prefeitura
Municipal de Catolé do Rocha-PS e C L CONSTRUÇÕES & SERViÇOS LTOA, CNPJ nº
10.634.109/0001-34. Ohjeto: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo a alteração na
dáusula 1', do III Termo Aditivo firmado em 23/03/2020, objetivando prorrogar até
31/12/2020. Dotação Orçamentária: Contrato de repasse n' 1003784-
09/2013/MCidades/Caixa e recursos próprios; 15.4S1.0034.1070 - Pav. Asf. e a paralel. Ruas e
Avenidas: 15.452.0029.2069 - Manut. da Sec. de Infraestrutura; 449051- Obras e Instalaçães.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOlA
AVISO

TOMADA DE PREÇOS N' 3/2020

A comlssão Permanente de lIc.itação da Prefeitura de Ccxixola - PS, TORNA
PÚBLICO, para os fins e efeitos do disposto no § 3' do Art. 109 da Lei n" 8.666/93, que a
empresa CONSTRUTORA ALVESE CONSERVA LTDA - ME Interpôs recurso administrativo em
face a Tomada de Preços n". 00003/2020, ficando as demais licitantes, -devidarnente
intimadas, _para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR
IMPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3' do artigo 109, da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alterações, contados desta publicação, focando os autos do
recurso e do procedimento IIcltatôrlo com vista franqueada aos Interessados

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE UCITAçAO

PREGÃO PRESENCIAl N' 28/2020

Torna público que farã realizar através do Pregoeiro Oficiai e Equipe de Apoio,
sediadana Rua FreiDamião de 8022ano, 007 - Centre - Itapororoca • PS, às 99:00 horasdo
di. 17 de Julho de 202Q, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: AQUISiÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA p~EFErrURA MUNICIPAl DE
ITAPOR"OROROCA-PS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: tel
Federal n. 10.520/02 .e Decreto Municipal n'. d28/2005. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos di.s úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 32941112, E-mail:
prnilic.itacao2013@hotmail.com.Edital: www.itapororoca.pb.gÇ)v.br ou www.tce.pb.gov.br.

ltaporaroca - PB, 1. de julho de 2020.
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE -
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ALTERAçlO
PREGAO ELETRONICO N. 04.002/2019 - SRP

(Nova Data). Objeto: Sistema de Registro de Prl!çOS Para Eventual Contratação de Empresa
EspecializadaNo Abastedmento e Gerenclamento Informatizado da frota de VeIculos
(Próprios e Alugados), Com fornecimento de Cartões Eletrõnlcos/Vales.Bem Como,
FOrnecimento de CombustiveisAutomotlvos, Como:GasolinaComum ou Aditivada, Etanol,
Diesel Comum, Aditivado e 510. lubrificantes e Fi'!tros de Ar e Óleo, Lavagem d.e Carro
Simples e Completa, Por Meio da Implantação de Sistema Informatilado e Integrado COm
Utilização de Cartão Mag{1éticoPara Abastedmento da Frota de Veiculos da Prefeitura
Munidpal de João Pessoa, Em Rede Credenciada de Postos, Conforme Condições e
ExigênCias Estabelecidas No Editai e Seus Anexos.

PROCESSOADMINISTRATIVO N~: 2018/U4871 da 5EAD.
DATA DA SEssAo: 15/07/2020
Horário da Abertura das Propostas: 10h:OOmln (HORÁRIO DE BRASfUA).
Local: www.compras.governamentais.gov.br
N. da UASG: 982051
Fonte de Recurso:(1001)
Edital: www.comprasgovemamentais.gov.br

www.transpafencia.joaope,ssoa.pb.gov.brjlicitacoes

J030 pes.sóa-PB, 1 de julho de 2020.
DALPES SiLVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGAO ELETRONICO SRP N. 04.012/2020

(NOVA OATA). OBJETO: REGISTRO OE PR,EÇOS PAliA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PERMANENTE, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES; CONFORME
CONDiÇÕES E EXIG~NaAS ESTABEtECIDAS NO EDITAL E SEU5 ANEXOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 2020/001197.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria
Municipal de Administração, pela Central de Compras, ,torna, públicO para
conhecimento dos interessados, ERRA!A ao Edital do Pregão Eletrônico nD'.
04.012/2020:· onde lê-se no dia 26/06/2020, leia-se 14/07/2020 às 09:00h.

Local; www.comprasgovernamentals.gov.br
N. da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamehtais.gÇlv.br /

V/ww.transparencia.joaopessoa. pb.gov.br/licltacoes
e

João Pessoa-PB, 2 de julho de 2020.
DALPE5 SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro

1*) Republicado por inrorreção no DOU do dia 02/07/2020, Seçiio 3, página
202.
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