
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL Li.ci.tação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200629PP00028
LICITAÇÃO N°. 00028/2020
MODALIDADE:PREGÃOPRESENCIAL
TIPO: MENORPREÇO

Órgão Rea1izador do Certame:
FUNDOMUNICIPALDE SAÚDEDE ITAPOROROCA
RUAFREI DAMIÃODEBOZZANO,007 - CENTRO- TTAPOROROCA- PB.
CEP: 58275-000 - Tel: (83) 32941112.

o Órgão Realizador do Certame ac i.ma qualificado, inscrito no CNPJ 12.099.621/0001-53,
doravante denominado s.implesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio,
as 0.9:00 horas do dia 27 de Julho de 2020 no endereço acima indicado, licitação na modalidade
Pregão Presencial n" 00028/2020, tipo menor preço, e o fornecimento realizado na forma
parcelada; 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 r:J.0 028,f2005, 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: AQUISIÇÕESDE MATERIALMÉDICOHOSTITALAR,DE FORMAPARCELADA,PARA
ATENDERA DEMANDADASECRETARIADE SAÚDEDAPREFEITURAMUNICIPALDE ITAPOROROROCA-PB.

1.0.00 OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: AQUISIÇÕESDEMATERIALMÉDICOHOSTITALAR,DE FORMA
PARCELADA,PARA ATENDERA DEMANDADA SECRETARIADE SAÚDEDA PREFEI'l'QRAMUNICIPALDE
ITAPOROROROCA-PB.
1.2.As especificações do ob je t,o ora licitado, encontram-se devidamente detalbadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.A contratação acima descri t.a, que será processada nos termos deste instrumento'
convocatório, especificaçôes técnicas e informações complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necess.idade da devida efetivação de compra para suprir demanda
especifica _ AQUISIÇÕESDE MATERIALMÉDICOHOSTITALAR,DE FORMAPARCELADA,PARAATENDERA
DE.MANDADA SECRETARIADE SAÚDEDA PREFEITURAMUNICIPALDE ITAPOROROROCA-PB-, considerada
oportuna e imprescindível, bem como releVante medida de interesse público; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de at.í.vi.dades pertinentes,
visando â maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4. Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar 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 diferenciado e simplificado
previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção ;I, da LC nO. 123/2006.

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1. Os 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 27 de Julho de 2020, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Nest.e
mesmo local, data e horário será reali zada a sessão públ ica para abertur.a dos referidos
envelopes.
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horârios normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.É fÇlcultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar escla
ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por
dirigida ao pregoeir.o, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes
para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as
horários de expediente acima ind.icado, excLus.i,vamente no s.equi nt.e endereço: Rua
Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PS.
2.4.Caberá ao pregoeiro, auxiliada pelos setores respo,nsáveis pela elaboração
seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no
(vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o pedid .
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3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFBRENCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE ;DECLARAÇÃODE REGULARIDADE - HABILITAÇAo;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma:
3..2.l.Pela Internet: www.itapororoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br; e
3.2.2..Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente.

4.0.00 SUPORTE LEGAL
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nO 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de ,Junhode 1993; Lei Complementar n° 123, de
14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nO 02B/2005, de 30 de Dezembro de 2005; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo
partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.00 PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORCr e que admite prorrogação nos casos 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, considerado da data de sua assinatura;
5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte
dotação:
Re.cursosFederais, Próprios e Outros do Municipio de Itapororoca:
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
10 301 0210 2027 Manut do Programa Saude na Familia
3390.30 99 Material de Consumo
10 301 0210 2030 Manutenção do Fundo Municipal de Saude
3390.30 99 Material de Consumo
10 305 0243 2032 Mánut do prog de Controle EpidemiOlógico
1214 Transferências FUndo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federál - Bloco
de Custeio
10 306 0250 2033 .Manutdo Prog de Redução de Carencias Nutric.ionaisna População Carente
3390.32 99 Material de Distribuiçãó Gratuita
10 3Q1 0210 2040 Manut prog Comp Básicos de Assis,tFarmac 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.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entreqar ao Pregoeiro dois
enveLopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame. é aberta a quaisquer interessados, inclusive as
.Microempresas,Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração. Pública ou que estejam cumprindo a sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.4.Não serão aceitos envelopes Propostas de Preços e Documentação. enviados via postal.
Hipótese em que os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto,
de$considerado para efeito de participação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em con$órcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenc.iament.o junto ao Pregoeiro, quando for o
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e Lanoes verbais.
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único. admitido a intervir nas
fases do.certame na .forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído
por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1.Tratando-se do representante legal: .o instrumento constitutivo da empresa à da
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estej
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal inves
7.2.2.'J.'ratando-sede procurador: a procuração por instrumento público ou particu
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços,
declarações, desisti-r ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos



pe r t i.nerrt.es ao ce r t.amer acompanhada do cor.re.spondent;e .iristrumerrte de ooristi tu i ç ão da em"re1. ~ q
quando for o caso, que comprove,os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração se j a
particular, deverá ser reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário.
7.2.3.0 representante legal e o pr ocur ado.r dever ão identificar-se apresentando documento
oficial que. contenha foto.
"7.:3. Estes document.os deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do início da sessão públl ica -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo
Pregoeiro ou membroda Equipe de Apoio:
7.3.l.A autenticação dos documentos, quando realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio,
deverá acontecer em até 24 (vinte e quatro) hO,ras antes da abertura do certame.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito
a manifestar-se nas correspondentes fases do processo lici tat ó r i.o. Para tanto, o Pregoeiro
receberá regularmente do referido concor rerrt.e seus envelopes, decLar ações e outros elementos
necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida nest.e
instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio dó
r epr-esent.ant.e devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer
envelopes, a seguinte documentação:
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
7.5.2. Declaração dando c.iê.nc.i.a de que cumpre plenamente Os re:quisi tos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III.
7.5.3.Comprovação de que, o licitante se enquadr-a 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 diferencLado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. 'I'a.L
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
corrt áb i.L, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartório do respectivo
signatário; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou
equivalente, na forma da legis.lação pertinente. A ausência da referida declaração ou certidão
simplificada, apenas neste, caso para comprovaçãO do enq,uadramento na forma da legislaçà'o
vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o
presente certame, o direito ao t.rat.ament;o diferenciado e simplificado dispensado a MEou EPP,
previstos na Lei 123/06.
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8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS
B.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicaçõe's nó anverso:

FUNDOMUNICIPALDESAÚDEDEITAPOROROCA
PROPOSTADEPREÇOS- PREGÃOPRESENCIALW. 00028/2020
NOMEPROPONENTE
ENDEREÇOE CNPJDOPROPONENTE

O ENVELOPEPROPOSTADEPREÇOSdeverá conter os seguintes elementos:

8.2. Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e
seus elementos - Anexo I em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente
assinada por seu representante, contendo no cor re sponderit.e item cotado: discriminação, marca
e/ ou modelo e outras caract,erísticas se necess.ário, o quanti tati vo e os valores unitário e
total expressos em algarismos.
8.2.1.Certificado 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 casas
decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes
critérios:
8.3.1. Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;.
8.3.2. Excesso de digi tos: sendo o primeiro dígito excedente menor que S, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para rnai s e os demai.s
itens excedentes suprimidos.
8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não
deverá ser inferior a 100%da estimativa detalhada. no correspondente Termo de Referência -
AneXO I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o
respectivo item será desconsiderado.
8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
cl ar-eza , sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a
úl tima datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações perti tes que o
Li.c i tante julgar necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da m
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8'.7. Fica estaBelecido que havendo divergência de preços unitários para
serviço, prevalecerá o de menor valor.
8.8. Nó caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e ~3UaEquipe
decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de me.dida utilizada,
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proporcional idade, bem como na multiplicação ez ou soma: de valores, prevalecerá o
corrigido.
8.9.A não indicação na proposta dos prazQs de ~ntrega ou execução, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições
do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas
para as referidas exigências não penda suficiente motivo para a, desclassificação da respectiva
proposta.
8.l0.É facultado ao licitante, apres·entar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORe,
desde que esteja devidamente preenchido.
8.ll.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos
produtos ofertados. A eventual faltá da referida indicação não desclassificará o licitante.
8.l2.0s licitantes deverão, obrigatoriamente, trazer e apresentar ao pregoeiro ou equipe de
apoio a proposta no formato Excel ( modelo pode ser requerido a CPL I, emmidia, para agilizar
os trabalhos.
8.13.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste
instrumento.

9.0.DA HABILITAÇÃO
9.l.0s doCumentos necessários â habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações rio anverso:

FUNDOMUNICIPALDESAÚDEDEITAPOROROCA
DOCUMENTAÇÃO- PREGÃOPRESENCIALN°. 00028/2020
NOMEPROPONENTE
ENDEREÇOE CNPJDOPROPONENTE

O ENVELOPEDOCUMENTAÇÃOdeverá conter os seguintes elementos·:

9.2.PESSOAJURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ.
9.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao
domicilio ou s.ede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.
9.2.3.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente ,registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.2.4.Cópia do CPFe Carteira; de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios.
9.2.5.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do 6ltimo exercicio social apresentados na
forma da Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que Q Il)eSIJlOse
encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados
por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a
sua SUbstituição por balancetes ou balanços provisórios.
9.2.6.Regularidade para com a Fazenda Federal certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União.
9.2.7. Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
equivalente 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
Insti tuto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respecti vament.e.
9..2.9. Prova de inexistência de débitos Lnad.impl í.dos perante a Justiça do Trabalho., mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitós Trabalhistas CNDT,nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada. pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 10.de maio de 1943.
9.2.l0.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da
Constituição Federal Art., 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato
impeditivo no que diz respeito à participaçã.o na licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condições do presente instrumento convocar.ór í.o, conforme modelo - Anexo II.
9.2.ll.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.l2.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igualou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa juridica de
direi to púbLico ou privado, acompanhadodo contrato ou NF ou Not.a de Empenho.
9.2.13 .Alvará de Local ização e Funcionamento concedido pe l.a Pre fei tura Municipal da sede do
Lici tarrte., vigente.

9.3. Documentaçã.oespecifica:
9.3.l.Licença Sanitária Estadual ou Municipal.
9.3.2.Comprovação. da Autorização de Funcionamento da empresa
quando for o caso, da correspondente autorização para
controlados.

licitante - ANVISA,
comercialização de

acompanhada,
icamentos

9.4. Os documentos de Habilitação deverão ser organizadas na ordem descrita neste umento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, ualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membr ipe de
Apoio ou pUblicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando per i tamente
legiveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de va idade, e
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que



visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item,
licitante.
9.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação. pelo Pregoeiro ou membro da .Equipe de
Apoio ou da pUblicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de
habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando' o
documento f.or obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos
correspondentes. Poderão ser utilizados, a cri tério do Pregoeiro os documentos cadastrais de
fornec'edores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos
apresentados pelos licitantes, quando for o caso.
9.6.A autenticação dos documentos, quando realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, deverá
acontecer em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.

não inabilitar! s-/

10.0.00 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
10.loNa seleção inicial das propostas para identificaçãO de quais irão. passar a fase de lances
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o
correspondente item.
10.2.Havendo igualdade de valore.s entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
disposto no Art. 3°, §2°, da Lei 8.666/93, a classifi.cação inicial para a fase de lances
verbais, se fará através de sorteio.
10.3. Na presente licitação - fase de lances - será assegurada como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.. Para efeito do disposto neste instrumento, en'tende+se por empate fase de lances
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas. tnicroempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.5.0correndo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-a
da seguinte forma:
10.5.l.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
i t.em 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 apr esentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como s ituaç ão de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
lO.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o obj eto licitado será adj udicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
10.7.A situação de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará
quando a melhor of.erta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS
l1.l.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhumoutro será aceito.
11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participará a'tí.vament;e da r eurrião um representante de cada
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.0 não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a
efetivação da r-euni ao, sendo que, a simples participação neste certame implica na total
acei tação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório ·e seus anexos.
ll.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou
subst i tuição dos envelopes ou de qualquer elemento exiqido e não apresentado na reuni ão
destinada ao recebimento das propostas de preços.
11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Pr-opo.st.ade Preços e Documentação
e a deClaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação.
11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços" rubricará o seu co.nteúdo
juntamente com a Sua Equipe de Apoio, conf er indo+as quanto à validade e c:;umprimentodas
exigências constantes no. instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a
documentação neles contidas.
l1.7.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisaTá os documentos e
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ci.ê nci a, em seguida, da
inicial, indicando a proposta de menor preço. e aquelas em valores sucess.í.vos e supe
até dez por cento, relativamente à de menor valor, pa.ra cada item cotado. Entret.anto, s
julgar necessário, poderá divulgar o resultado numanova reunião.
ll.8.Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas
definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
ll.9.Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma



sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior
Serão realizadas tantas rodadas de lances verba.is quantas se fi ze.r.em.necessárias. Esta etapa
poderá ser interrompida; marcando-se uma noVa sessão pública para c.ontinuidade dos trabalhos,
a critério do Pregoeiro.
l1.10.Não serãe aceitos lances com valores irrisóries, incempatíveis com o val.oz or çado , e
deverão ser efetuades em unidade monetária nacional. A desistência em apresentél.r lél.nce verbél.l,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cot.ado e na manutençãe do último preÇO ap.reserit.ado., para
efeito de Classificação final das propostas.
11.11.Declarada éncerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidinçLomotivadamente a
respeito.
ll.l2.Sende aceitável a proposta de menor preço, será abérto o envelope contendo a
documenta.ção de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habí.Lí t.at.órí.as . Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no
instrumento convocatório, o licitante será declarado vencedor , sendo-Tne adj udicado o
respective item, objeto deste certame, após o transcurso da cempetente fase recursal, quando
for o case.
11.13. Se a of'er t.a não for ace í.t.ável ou se o licitante não atender as exigência habili tatórias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de cLassit í caç ão , verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a
apuração de urnaproposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, lla qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes
presentes.
11.15. Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte semente será
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião 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;
l1.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidél.de f i.scaL e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termO inicial corresponderá ao momentoem que
e licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual j::leríodo, 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, ne prazo acima previsto, implicará deca.dência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 1)10 Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, par a
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 abert0s, serão retidos pelo
Pregoeiro e anexados aos autos dó processo. No mesmocont.ext.o, o envelope Documentação, ainda
lacrado, do licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for
r et.Lrado por seu representante legal no prazo de 6.'0 (sessenta) dias consecutivos da data de
nomologação do presente certame, será sumariamente destruido.

regularidade fiscal e
exigida para eÍeito de

12.0.00 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE P:EmÇOS
12.1. Havendo propos ta com valor para o respectivo i tem relacionado no Anexo I Termo de
Refer ê.nc.ia - Especificações, na coluna código, manifestamente inexequível nos termos do Art.
48, II, da Lei 8.666/93; o mesmo será desconsiderado. Est,a ocorrência não desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente.
12.2. O valor estimado que o ORe se propõe a pagar pelo obj eto ora L'i.cd,tacto - Valor de
Referência, está indicado no respectivo elemento deste instrumento - ANEXOI.

13.0.DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor, qualquer 1.ici tante poderá manifestar imediata e motivadamerrt.e a
intenção de recorrer', observando-se o disposto no Art. 40, IncisQ XVIII, da Lei Federal nO.
10.520..
13.2.0 acQlhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.3.A falta de manifes.tação imediata e motivada do licitante importará a decadência do,
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao venced.or.
13.4.Decididos QS recursos, a autoridade superior do ORCfará a adj udicação do obj eto da
licitação ao proponente vencedor.
13.5.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédi
devendo ser: protocolizado o original, nos horários normais de expedi.en t.e das
horas, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Frei Damião de Bozzano,
Itapororoca - PB.

14.0.DA HOMbLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1. Coneiuído a fase compet i t iva, ordenada às propostas apresen adas, a
documentação de habilitação e observados os r ecur so's porventura interpostos forma da
legislação vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos dese no
c;ertame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos

G ntro
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do processo, neoessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o
caso.
14.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, t.endo em vista sempre
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente,
apresentado pelo. Pregoeiro, revo.gar ou considerar nula a Licitação., desde que
devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direito.s dos

a defesa dos
o resultado
apresente a
licitantes.

15.0.00 CONTRATO
I5.1.Ap6s a homologação pela autoridade superior do ORe, o adjudicatário. será cü.nvocado para,
dentro do. prazo de 05 (cinco) dias co.nsecutivos da data de r.ecebimento da noti f i cação , assinar
o respectivo cont.r'at.c , quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades
permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer aLt er açõe s nos termos definidos pela
refeTid<;i norma.
15.2.Nã.o atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocor r endo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá t.odo.s os direi tos que porventura tenha obtido
çomo.vencedo.r 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 Li.ci.tan t.es remanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vehcedor.
15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
aI terado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo errt re as partes, nos casos previstos
no Art. 65 e será res c ind.í do , de pleno direito, conforme.o disposto nos Arts. 77, 78 e 79,
todos da Lei 8.666/93; e realizado na fo.rma de fo.rnecimento parcelada.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, naS mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor .i.n.iciaL
atualizado do contrato.

16.0.0AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o cont.r at.o ,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retàrdamento da execução de seu objeto, não mantiver a pr-opost.a , falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municipios e., será
descredenciado do sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
l6.2.A recusa injusta em deixar de cumpzí r as obrigações assumidas e preceitos legais,
suj ei tará 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 virgúla cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na
execução do objeto ora contratado; c - mu.lta de 10% (dez por cento) sobre o Valor contr at.ado
pela inexecuç:.ão total ou parcial do contrato; d - simul tar'leamente, qualquer das penalidades
cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
16.3 . .8e o valor da multa' ou indenização devida
comunicação ao Con t r a.t ado , será automaticamente
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Ap6s a aplicação de quaisquer das penalidades prev i s tas , r ea Li za r+s'e+á comunicação
escrita .ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, exclui das as penalidades de
adve r-t.ênc.i a e multa de mora quando for o cas o, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro co.rrespondente.

não for r eco Ln.i do no prazo de
descontado da primeira parcela
juros moratórios de 195 (um por

15 dias apó s a
do pagamento a
cento) ao mês,

17.0.00 RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
17.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORe do obj eto lici t.ado , observadas suas
car-act.e r í.s t icas , se fará mediante recibo ou equivalente emitido por f uric i.oriá r i.o ou comissão
especifica devidamente designados, após a verificação da quant.i dade , qualidade e outros
aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes,
e consequente aceitação.

18.0.00 PAGAMENTO
18.1. O pagamento será reali zado mediante process.o regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para oco.rrer no prazo de até trinta
dias, contados do periodo de adimplemento.
18.2. O desembolso máx imo do período, não será
acordo com o cronograma aprovado, quando
disponibilidade de recursos financeíros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de peraa Li.dade ou inadimplência, a qual
compensada Com o pagamento pendente, sem que isso gere direi to a acréscimo
natureza.

superior ao valor do respectivo adimplemerrto, de
for .o caso, e sempre em E:onformidade com a

19.0.00 REAJUSTAMENTO
19.1.0s preços contratados são fixos pelo periodo de um an0, exceto para o.s casOS p
Art. 65, §§ 5° e 6°, da ~ei B.666/g3.

no
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19.2.0correndo o desequilíbrio econõmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
r eã.acão que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Al,íneÇ!d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovacão documental e requerimento expresso do Contratado.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
mais de uma Licitante.
20.3.A presente lici t.ação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 01.) anul ada nó Lodo ou em par te , por
ilegalidade, de ofício ou por provocaçã0 de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas
declaradas feriado,
automaticamente para
previstos.
2o..5.'Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e
postos no local de trabalho, Os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo pr-eço de aguisição
regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
20.6. Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos duran.te a execução do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apr-ecí açêo do 'ORe. 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 direi to de impugnar perante o ORCnos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-O ace i.tado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que t.al comunicado não terá efeito de r'ecur so.
20.9. Nos valores apresentados pelos licitantes, J a deverão estar inoluídos os custos com
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos" encargos, fretes e outros que venham a
incidi~ sobre os respectivos preços.
20.10.Este instrumento convocatório e todos
disponibilizados em meio magnético, podendo ser
procedimentos definidos pelo ORC.
20.ll.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e .os casos omí.ssos neste
instrumento, ficarão. única e exclusivamente sujeito.s a interpretação do. Pregoeiro., sendo.
faeul tada ao mesmoou a aut.o.rí.dade superio.r do. ORC, em qualquer fase da licitação, a pr omoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do. pro.cesso.
20.12. Para dirimir cont.rové r s i.as deco.rrentes deste cer tame, excluído qualquer outro, o foro
co.mpetente é .o da Co.marcade Mamanguape.

previstas para a realização dos
e não. havendo. ratificação.

o primeiro. dia útil subsequente,

ev.ento.s da presente licitação. sejam
da co.nv.o.cação., ficam t.rans f'e r í.dos
no. mesmo Looa.L e hora anterio.rmente

os seus el·ementos const í tut í.vos, estão.
obt i.dos junto. ao. Pregoeiro., o.bservados os

Itapo.ro.roca -



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRE.SENCIAL N° 00028/2020

TERMO DE REFER~NCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DOOBJETO
1.l.Constitui objeto dest.a
PARCELADA, PARA ATENDER A
ITAPOROROROCA-PB.

licitação: AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA
DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

2.0.JUSTIFICATIVA
2.l.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necesaa.ri.oa para viabilizar a contrataçã.o em tela. As
caracteristicas e especificações do objeto ora licitado são:

I 4

l~
L 6__

9
,- 10

11
12
13
14

15
16
17
18

I~

20
21
22
23
24
25
26
27
28

7

_~~çÃO
~gua Destilada 5 LE~u~a':E..~ 10 cm ~
~tadura crep. 15 cm
~tadura crep. 30 cml-- _

!Abaixado.r de lingua_J - _
_IÁlcool 70· . _
Agulha 25x40
!Agulha-O, 23- mm"4 nun 32G x 5/32"
insulina

_;_Almotõl~a2_5_0-_ml_
l~godão hidr6_filo 500 mg

QUANT;~E ~P.uNIT~O ,- _j__:__~_TOTAL-'._1
150 ~,30 _2.445,00
300 11,93 3.579,0~- ---I5.400,~001

49.995,00
-7,~-- --733"

---J
_4.251,O~
_18~O_~
l.053,40(

I

UNIDADE
.!Galão 5 L
~~t c!12
E'ct c/12 300'

15001. "1001
---, E'ct c/12 1

Pct c/
100
litro

ic-;-d/ 100
deicx c/ 1008 para caneta

18,00
33,33f

14,17
18,10
52,67

Avêntal commanga
- -Bols-;;'--coletora de urina em sistema fechado
BiOtaiü"TSilicone)To 7 10 cm

Compressa de gaze cirúrgica e s t.éri L -
I

unid
Rolo

lE'ct c/-25
unid1~uni.d
Pct e/
500

--'--

~~ ~OO 300,-§
200 16,62 l:E_4,OO
10, 294,33 2.943,30

, ~
50 ~ 52~,.oO
50r 80,90 4.045,00,

- --_ -'-- ,
50 21,65 1. 082, 50

col~t~ per!uroc~an~~ 7,5 L
Coletor perfurocortante 13 L
,curativo- de--alginato de cálcio 10 x 10 cm
r:--- --- - -~-~~
Campooperatório 45 x 45 cm

- Cânula de Guedel N° 4 .
-OCatete-.r(Jelco) N° 14'
- cateter- (JelcõjN° 1.6
Cateter (Jelco)-N018
~eter (Jelco) N°-ZO
Cateter (Jelco) N°-z2

- C!t_~_!~r3JelCo) N° 24
Curativo de hidrocoloide 10 x 10 cm

---1cremede ba~reira 60 g
Curativo de espuma de po1iureta~o composto por
prator iônico, com bordos bisilados revestido com'
'película semipermeável a liquidos e bactérias, a
Lí.ber ação de pra ta tem que ser de forma,
-sus tent.ada . Tamanho 10 x 10

Unid
Unid
Unid

Pct c/50
\ Unid
Cx c/ 100

- -rcx- c/ 100

~- -fc~~~~~~"
Cx c/ 100
Cx c/ 100

Unid
Unid
Unid

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

'Curátivo- hicirõ.coíoi~--estéril -7 -cm
Icu:-aÚvo hidr~loide est~ril 15 cm
Curativo tecido flexível estéril 44 cm

uní.d 10ôi
unid 100~
unid 2001
litro 36i
litro 121
Unid 14:
Unid 20
unid 12:

l- ia:Unid
Unid 7
Unid 2400,
Unid 1000
Unid 2400
unid 1000
Unid 1200
Uni.d 300

- - ---_
Det.e r qerit.e enz í.mátiéo
'Est';tosc~p~;-li~r:~l_
iEstetoscópio adul;..;;__t-,-o_
:Esfignomanômetro infantil
iEsfignomanômetro adulto
'Esfignomanômetro obesó'
'Kit- ~apa~i~ol~;: !.. -
:Kit Papanicolau pp

_J

41 ~Kit Papanicolau_M
42
43
44

tKit Papanico1au G
'Esparadrap~_l_9<::mx. 4,5 m c/ _capa
.Eguipo macroÇ!otas c/ entrada l2ara medicamentos

35,85,
30,--671

7.17g,OQ1
1. 104, ~21

483,96;
519,821
6~p_!1°,

1.~92!_P~!
_2.14,6,_60i
1.120,00'

_.28.800,OC!j
12.67-0,00'

720,00



Irh
[~--- i;ôldo .ed"doo , I 0/ 101 40001 69.200,0~I 46 lfralda geriátrica M uC/ ~ 60001 129.780,00

1-47---~Fralda geriátrica G ----- --._-- IPcp ~/-8 r -- 12Õoor- ~._ ~:O, ooi

~. __ :Fralda infant-il XXG _._ ~.~/ iã:__ __ ._2~ 20,631 41. 260,00H-r__ ~lFita adesiva hospitil.lar 16= x .30 m I Rolo,___. 50( . 7, 131 356,50
t 50 Fita para Autoclave 19cm x 30 m .__ . ..RO~,~ _- 101. 8, 8~t== 88,30
~ __ lFita CiE.~.· cr~p~rosa .10c~ ~_4i 5 m __ -".'R;Rol1;)'"of- __ ,~,_.~.o, 83. 3.24 9~
I!)L: lFixador para larru.na ci t.oLóq í.ca ~/ 6l 14,2~,ool

,"53 - tT1RAS REAGENTESPARA TESTE-DE- GLIC;EMIA:- tiras ex c/50 300ÔJ" S:=;-;-5~-l72":5õõ, 001'
Ireagentes para teste de qLí.cemí.a codificada, t ~
[embaLaqern c/50 tiras. --=-::--:-i------- ___

Si. .fCFiOde sutura Nylon 3.0 _ _ _ _ ~CC·XXc/ 24-+..- =-=-=-_3 __ 58,331 174,991
55 _F_iodesuturaNy1on4.0 c/241 3 58,00' 174,0_°1
56 {iode sutura Nylon 5.0 Cxc/2~ "3[=' 58,33 -174,991
57' ]F'io de sutura catgut 3.0 Icx c/ 2'41 31 125,00 375,0-'I 58 -~~~tura catgut 4. O Cx c/ 24 31 125,00 375, O~

\ 59 !GelparaUltrassom (carpõgelJ Galã05-r - -- 3' 47,161 141,481

160 dOel p_ara ~1-_etroca.i::dI'õ9;;;:Vo100 9 .- --- - - '~d I ----12: 9,97(_. il9,641
~1 Gaze hidrófilo 91 x 91 11 fios Rolo ,-- -- 300o! 59,08l 177.240,O~
62 'Gaze com PHMB0,2% 15 x 17 cm Cx c/ 10 ~ 10.01 443,50l. 44.350'001
L--' u__L I .I 63 [Gaze não aderente de Rayon impregnada com AGE 7,6 Uni.d ----·12~0~t!----4:-c5-=-,-5::-0-:::1'>----",.5-.-:-4-::6--;:0-,-::0-::i0\

I iX 20,3 --------- 1--- - ~ ----;--;;1---. I ,
íGarrote de latex .. , .pct c/25) . ~ 50,001 500,001

. Glucoprotam~na (lncldin) litro T ~ 520,00, 3.120,00
Hidrog;l~üi---;rginàto 30 9 _. Unid 1201 61,071 7.328,40
:Hidrogel com al<t.~o 3.0 9 ! Unid- ,...---u·õi 63;ot 7.568,40

~---- !Hidrogel amorfo composto por carboximetilce1u105e;'r- unid-r 60) 50.' 621. 3.037,20
Isem sódio, a base de 90% de água estéril tamanho!
25 9 - ! r-_ .._.+1----,~_::_!_-.,.__,__:__:_'_:_!
ILençol papel hospitalar 50 x 50 mts t unid 2000' 14,951 29.900,00

.:_ _iLenço~. pa.ra maca descartável em TNT \ Unid -T-=.~-30g__ . 8_,~ __ 2 ..550,00
ILanterna clinica I Unid 101 68,67 686,70
Lancetas - -=_.-----.-... icx c/ 1~_:' 300õf 47,30 14.1.90.~
Luva de procedimento não estéril P' _.. ,Cx .c/ 10~ _ _ 100ar 56,67 56. 670.!~
Luva de procedimento não estéril M [Cx c/ lQO.__.__ 3~ 56,67 170.010,00
Luva de .procedime_nto não estéril G ,(ex c/ 10.~ __ lO_O_Oi 56,67 56.670,00
Luva de procedimento nã.o .estéril PP ex c/ 1001---- 300, 56,67 17. O~~
Luva estéril 7,5 r-f,ar l '---SÕOI 3,67) 1.835,00
]Lâmina de bisturi nO 24 -. --- __ o ICX ~/ 100,--- --2S 60, 40~ ..510,00
<;t~C!-_~N95 . uni<:!___j_ ~ 48,30L_~·932,00
anta térmica Uni.d ! 20 17,631 352,60(

1Mascár~ descartáve1 c/ elástico dupla branca ex c/50 I 5001 189,33 94.665,00
______ ...__ ~u~_ _ . 1 , !

82 Nebulizador Unid -:.=1§[ 243,17. 4.863,40\
83 Otoscópio_s_<;>m1âm~ada de Led---- Uunn;ddT-=:- _2170'-1-:=-62737',~75iTo__ -~~-:::-~I
84 PVPI degermante 100 mI ~ I ~.

1__ -
75
76
77
78

I 79.-----::-;:----.-

1--_80
81



Ir}
__ _:::.2.:..00+!__ 0_,_,_4.;;.,3!~__ 86,_001

100 0,431 43,00'
100 0,45l_ 45,001

'-_";:":"':"5, 50,53L. 252,651
601' 66,671 4:Ooõ,201

116 Rolo 60 90,67 5.440,201
'-'-1-1-7-~-+_'_--~-----"--="';:"""::";:_;~~~~ ----.-. ---+--R-o-10 1'-----6..;..01----1-2-9..:.,-6-71- 7.780, 20i
1-:1:..:1:;.,8:------F:...::.;:~~·=.:::.....=:...=;::.z.:~:_::.:..:::::....:.:....:;,::..:._::::......------- Rolo~. ==-=-~---..;..:..:1+---::.18::.3:...·,"-_o_.._:"'0+--.-.~~~;1::8-=31l
119 _ I un~ L ~ . 34,131 477, 82j
120 Pinça Ke11y reta 14 cm .._: __ uní.d 14 48( 30L _ ~76, 201

l~ __Pinçi3.de K~lly curva 14 cm unid 14 49,001 686,001

; ~~~ :~~l~o~eg:~S~~C:ãOre,ta 14 cm ----------- ~~~~=-:---.~--~~:.-_.-~~::~; 4.~!::~~
I~......::.::.:=-----+(T:.e=s::..:o=u:..r::.:a.:._:c~.l.::.:r=-u.,.;r=-g:.l.,...:c~a-c-u-r-v-a----..----I-..;..un=l.:..d::--'-'---- 141 36,9°1 516,60

Tesoura cirúrgica reta 12 cm uní.d 14. 38,83) 543,621
12.6 ,Touca descartáve1 sanfonada Pct, c/'1 1001, 31, 3'3j1 ~3.133,00/

100 I
t127'--Termômetro clinico digital Unid .404 ~.396~
I 128 Tesoura ponta rornba Unid 41. 48,391 193,56f
ll.29 iTesóura Spencer 9 cm uni.d __ ..;..1:.4=+1_,59, ~~ 833,001
11-_1,...3_0'-_--IIT,orneiratrês .vias -----. ~----+--u-'-n..;..i'-'d;.... 501 1,65' 82,50'
: 131 iprotetor solar fator 60 F:r1~sOcoI 100J 56';5õf- 5._650'õ1
I 132 !Estojo liso em aço inoxidável 20 x-1.,..0-------+-~1 _-=--Tct 171,87 3.437,4L. . .____ _j _ Tota 1.983,-419,48j

111 jSCa1p---;OZ3- ---- --- f unid
112---~~----IL-~O~-'--------------

a p n 2_1____ ==±' uu._nn':l.:dd",-t-
i13 a1p n° 19 I

. 114 lFape1 termosensive.1 de ECG216mmx_3_0_m_. _ Rolo 1
t115- ~)Pape1 grau cirúrgico 10cm x 100 m

;Papel grau cirúrgico 15cm x 100 m
Papel grau cirúrgico 20cm x 100 m
Papel grau cirúrgico 30cm x 100 m
Porta agulha --

Rolo

3.0.0BRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigações concernentes à legislaçAo fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidcs , a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratádo.
3.2. substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiai.s ou serviços que apres.entarem
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às
exigências do Lnstrument;o de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3.NAo transferir a outrem, no toco ou em parte, o objeto da contrataçãO, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
3..4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo- lici tatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
neceSsários, sempre que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e espec í r í cacões técnicas
correspondentes.

4.0.00 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
4.1. Havendo proposta com valor unitário superior ao estimado pelo ORe ou manifestamente
inexeqüivel nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta
ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o i tem
correspondente, relacionado neste anexo, na coluna código.
4.2.0 valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado Valor de
Referência -, está acima indicado.
4.3. Os lances verbais serão efetuados 'emunidade monetária nací.onaL.

S.O.MODELO DA PROPOSTA
5.1. É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços
correspondente, dendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
desde que seja de preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

PROPOSTA

REF,: PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA
DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROROCA-PB,

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

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

-CÕDJ:GO DISCiDanÇÂo
r- -1 -- - Água Destilada 5 L

L 15__ __ <:_oleto.::__.per.furecortante7L~
16 Coletor perfurocortante 13. L

'--17~ Curativo de-alginat-;;--de cál-cio 10 x 10

- "MARêA;MõDELO UNIDADE "'"""",,;,,:0 ~ mnTMu°f P """ALl
1~~~ - -- L - _'~-_1
10Ó1'

300 - r

2
3
4
5

GalãOS
L

_. IPct c/12--=r .!'<:! c/l2
Pct c/12 ,

1 Pet c/
100

-J-~itro
Cx c/
100

'Álcool 70·
rAgulha 25x40 t

8 J\gulha 0,23 mm 4 mm 32G x 5/32"
caneta de insulina---- .-~--~ -
I motolia 250 ml

__,. Cx c/
100
unid
Rolo
Pct el
25
unid

para:
I

9
10
11

Algodã~ hidrófilo 500 mg
IAvental commanga

12 Bolsa coletora de urina em sistema'
fechado ------Biotain ( silicone) ],0 x 1q_cm
compr es sa dê gaze cirúrgica estéril

-
unid
Pct c/
500
Unid
Unid
Unid

13
14

18
cm
campo óPeratóriO-4S-X-iS ~m Pct c/

50

.; - -

19
20

,Cânula de Guedei'NO 4-
'lcatêter (Jelco) N° 14

~ - ---1-..
UnidCx ci
100

Cx c/
100

cx c/
1QO

CX cl
100

Cx cl
100

Cx cl
100
Unid
Unid
Unid

21 Cateter (Jelco) N° 16

22 Cateter (Jelco) N° 18

23 Cateter (Jelco) N° 20

iCatêter (Jelco) N° 22

'Cateter (Jelco) N° 24

24

25

26
27
28

Curativo de h.j_drocoloide 10 x 10 cm
.cr eme de barreira 60 g-- ._= -=--
cur at.i.vo de espuma de poLí ur et.ano:
composto por prato r Lôní.co, com bordos'
bisi1ados revestido cQm película
semipermeável a líquidos e bactérias, a
liberação de prata tem que ser de forma
sustentada. Tamanho10 x 10
Curativo hidrocoloide estéril 7 cm unid29



30 °E.~~t:.?-vo hidrocoloide estéril 15 cm - __ ~-n;:-~~I 1 :=_-_ +~ú.I 31 ,!Curativo tecido flexivel estérll 44 c~$ unl~ I Jr- v'i:!
, ]_2 {loreXldlna 2% _-"_ l~t:~.l 36' 1§- --
._.~ :Detergente enzlmático _J litro 121
U~ IEstetoscópio. infantil _. _,_I._._ _.±_:!~ 21041 o ~

35 I stetoscópio adulto 1 Unid I
~ !Esfignomanômetro infantil I ~ unid 121 Ir~" !Esfignomanômetro adulto Unid - -;;-;;r------ o

,38 IEsfignomanômetroobeso -_. - Unid I 241--=t==:=j·.
3.9 Kit 'Papanicolau P Unid1"40- Kit Papanicolau pp u-n"-l;:'"d:.c::J-~-_-_--"·"';:1;"';:000i ~ -1

I' 41 ,Kit Papanicolau M o Umd .L _ 24001 __j
42 Kit Papanióolau G Unid r-o' looof o__j

I 43 IEspara~rapo 10emX 4,5 m c/ capa Unid I 1200.-----...L-------l
44 IEquipo macrogotas c/ entrada para Unid r- 3001

sned í.c ament.o s
45 ,Fralda geriátrica P Pcp c/ I _40.0j --_-- ----.-,.

.__~. ~__ 10
46 Fralda geriátrica M ! Pcp c/ 8'- 6000\

--;-C-~-------- -I- ._l__u_ i----
1 47 .liFraldageriátrica G IPcpuc/ 8 12õõ0J-----·
ri ~~-_t.~~--~~~~------------------~~------4----~-r------+--------I 48 IFralda infantil XXG IPct cJ 2000l
r-,;-c I ~L-,--__ 1-.-__ 4_0_,_-,_,~
49 Fita adesiva hospitalar 16cmx 30 m Rolo I ·501

r~-iFita para Autoclave 19cmx 30 m ! Rolo r-. - ---Tot------
1r-:51-Fa cir o Microporosa 10cmx 4,5 m I Rolo r 3.o600lf----,· _ __--j

IFlxador para lâmlna Cltológlca I
53 IF TIRAS REAGENTESPARA TESTE DEt.----- 3000'1 ---I'

jGLICEMIA:tiraS reagentes para teste dei
glicemia codificada embalagem c/50 -1-1- -----1

= I=~ -!3.'-' ~~,para ultra.ssom ( Carbogel) Galão 5 :=_'l
kgI-:--:---_J+-:----:-----:-c------:--::-:--- -~_:___I----__:_cI----+---_.-,

~J
I

L-65 --~lucoprotamina (incidin) =\==,----1-1::-:-::"0 ~ -- j ! 1
66 Hidrogel sem alginato 30 g L! Unid - - ~! 1 I
67 _)Hidro_gelcomalgináto 30 g I Unid I 120 t
68 --lHidrogel amorfo composto po I -Ünid 1-\ .... -~\--- -- --

!carboximetilcelulose, sem sódio, a base'
Ide 90%de água estéril tamanho 25 g I __J_ I

~ :Lençol papel hospitalar 50 x 50 mts I Unid I 2002j---- 1·-==-_:J
"7-o---'Lençol para maca descartável em TNT uunn;dd'- 3l0001·-J I
71 ;Lanterna clinica • F I I
72 jLônc"" 3001
73 íLuva,de procedimento 1000

,______ I ,_-!-- -{

- 74 ILuvade procedimento 3000--1- +~ _j.rs ILUVO de p,ocedimento 1000 I
I 76 .tlLuvade procedimento 300 __=~
~=-i-Luva est_éril 7,5 --5=-0:""0:-fj-----+ I
I 78 Lãmina de bisturi n? J 251-
\ _, -L---.- 100 40~"~ -- ,- ----j
79 Masóar;=:.a~N.:.9.:.5_____ _ L uunn~dd·1 20', ----1--- 1

r- 80 Manta térmica • ----l
1-81 ~::~!~a descaUável c/ elástico duplalo- - ICXc; 50'-- 500; ---I _,I~ __ _ 1 _

_ __jNebuli~ I Unid 20
_.l0tosc6pio com lãmpad-·-a-d-:--e-L-e-d--------lr-- -1 Unid __j__ 7

IPvPI~egermante 100 ml ._. -Ünid 1-- -=:.-__ 10,-
PVPI tÓl'ico 100 ml Unid [ 10
Protetor de eviscerados e queimados -f-- - --l--unid--- - 41-

!tiras ..
,

I j

I 54 IFio de sutura Nylon 30O Cx c/ 24+
.[Fio

-
55 de sutura Nylon 4.0 Cx c/ 24

~
~io de sutura Nylon 5.0 _cxc/F

r-2,:___ ~~ de sutura catgut 300 Cx c/ _24-, 58 .Fio de sutura catgut 4.0 Cx c/ 24--- - !59

60 Gel para eletrocardio9ravo 100 g unid I ~
61 Gaze hidrófilo 91 x 91 11 fios Rolo ---300ar --r
62 IGaze com PHMB0,2% 15 x 17 cm Cx c/ 101 10O!

i I

- I
unIdt" 1201 I63 l~aze não aderente de Rayon impregnada

comAGE7,6 x 20,.3_._-- - '71 - -o

64 iGarrote de latex ! Pct 10

~
83

i 84
r -85
86 _I



~ 87 _lsond~de~iração n° 6 __ -- ~n;dd 'C= 22~5t---=~ __ «ó
88 Sonda de aspiração nO 8 .'~ -r==-_ ~ _p

;~9'09_~da de aspiração nO 10 ,._ -1--- nn~ddI 22551 .~' ,___;
Isonda de aspiração n° 12 ~ I I

1 91_ ,Sondade-aspiração n014 unid -r- 25\ --
--.-- :..;;___j--- 2;:-;15· - I92 ,sonda~~piração n016 Unid I 1-----+--~---I----I 1200'- --

9934 Sonda uretra:.:l;:_:n.:.:-=11:.:20;_-----.---- .~d_ t----_.::..:;~+---
i--~---~-~~~~~~~~;_---~~~-------~---.----+-~u~n~'l~d 3002051 ~.-
95 de demora unid.
96 -i~~~~v~e~s~i~c~a~l~d~e~d~e~m~o~r~a-=~~-----·~~~~~=~==--------·~-u~n~'l~·d~·-~'-------~2:.:5+---'---~-

t--9-7--- ve.sical de demora unid 25, I198-- vesicaldedemora unid--j 251 [I"---~
II 99 vesical de demora ;o~.- unld-- -- - 25! ===:J
100 Seringa descartável 1 ml, comagulha 13 I Unid 6000ú+-I------i-+--~-----,j·'L.

rO,45_y.ara
insulina ~.

101 Seringa descattável -U--unn~.:~d.T' 33°0°00°, --~ _ _j
102 descartável _~ ~
103 eringa descartável Unid 30001 I 11

25x7
tt--1-0-4--+-ser'lnga descartável 20 m.L com agulhai I Uní.d 1000 ----·1
! '25x7 I! ____j
~ 1o_5__ ,Soro fisiológico 0,9% 500 ml r--·---~+--u-n-id--I---~-1-2-0-0-0-l,------r--- ~-_.

:__-~---~ 1.001. 106 .' [soro glicosado 500 m.L Unid -+ =::;.'- 1--__
,107 ,Soro Riger comlactato uni<!-,_--lI ~3.:.0..:.jO,-----,--+---jloB- Sabonete antiséptico para curativos com Litro . 60\ ! '
~ PHMB 0,2 % _ _ __ ,_~--
i 109_ Scalp n° 27 unid 2001 __
110 Scalp n° 25 unid I 200 1

i-1-1-1----+s-c-a-l""p-n-0-2-3-·--"------------+------+-~u~n=i=d:.... - \- -- 2001 -
-------------+-----.-;----,__---=~.-----+_~---_i

112 Scalp n° 21 unid l 1001------1------+-----+
1~1=_3;:___ _+S:.:c'-'a~l;JipnO 19 unid J__ 1° °5,

1-'114 Ipapel termosensivel de ECG21.6= x 30 _m_.!--- +-_R_o_l_o_.I---- ..:+I_, -+ -1
t-Ti:':~:'__---Fp~apelgrau cirúrgico 10cmx 10eJm Rolo ---+ --'-0""01--- -+, -<

Papel grau cirúrgico Lô cmx 100 m ROIo__+ _;6;_:0,..! +-- _
111 Papel gra.u cirúrgico 20crnx 100 rn Rolo 601

"--R:o:"l;-:::-o~-r--------1!-j --- -3! 118 Papel grau C'l.rurg'lCO30cmx 100 m! _~_ .,. _
r-1~1~9~--fp~0~r~t,~a~a~g~u~l~h:.:a~-~-~~-------------------~---------+-_u_fi_~i~ ,__~1~4~ _+.--- _t 120 Pinça Kélly reta '14 cm unid I __ 14 - --l

F~"- Pinç~_de Kelly curva 14 cm I I unid ~ ....:1::..4+- .
122 Pinça de dessecção ~~_c_rn -I' ~_uniô ---4 __:;,1.:,41- -+__ I
123 purilon gel 15 g un::i::d:__+1 ,-=61...O~II---_--~',-~- Tesoura cirúrgica curva r "

tl-.;:.12~5--fT:.:e::.:s:.:o:.:u::r:.:a:--;c::.:i::r:.:ú::-:r:..igz..::i:":c:':a:"_:r:':e::t:':a~l~2~.-c-m-------~ --+-------~-- 141 1---,
16 Touca descartável sanfonada ~

127 TermômetrocLinico digital ----------4----------l--~ 40 ------f.--~ - 3
l128 Tesoura ponta romba I 41
~i-I:.:2:.:9:---~~I~T~e-=s-=ou~r:.:a~s:.:p:.:e~n:.:c:.:e~r~9~c:...m---------------r-----~---::~~~------~1~4}1--.-----t---==1
130 'Torneira três vias __ .____:;_O~_----+--r131 Iprotetor solar fator 60 100j..

! L -~-l--- '-1
~3:.:2=-- 20~E~s~t~0}õ.liso emaço inoxidável 2_0_x_l_0_~~_______ _~~2:.:0~' , ~

--'-3 ml comagulha 25x7
5 ml comagulha 25x7
10 ml com agulha

unid
unid
Pct cl

I 100----I Unid--Unid
unid I

I
unid I

Frasco
120

----=:J:= unid
VALOR TOTAL DA PROPOS'r'A- R$

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

I de de __

Responsável

CNPJ



ESTADO DA ~~~~~~
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FOLHA01/02

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

MODELOSDE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃOPRESENCIALN° 00028/2020
FUNDOMUNICIPALDE SAÚDEDE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃOde cumprimento 00 disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

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

2. O - DECLARAÇÃOde superverriência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

Co.nfo.rme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no. que diz respeito à
habili tação/participação na presente lici tação, não se encontrando em concordat.a ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Res saI ta,
ainda, não estar sofrendo. penalidade de declaração. de idoneidade no âmbito. da administração.
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando cí vi I e cr í.mí.ne l.ment.e pela
presente afirmação..

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

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

Lo.cal e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕESDEVERÃOSER ELABORADASEMPAPELTIMBRADODOLICITANTE,QUANDOFORO CASO.



REF.: PREGÃOPRESENCIALN° 00028/2020
FUNDOMUNICIPALDESAÚDEDE ITAPOROROCA

FOLHA02/02

J/J:t
PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃOde elaboração independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitantel, como representante devidamente
constituído de (identificação completa do .Li cut.arrt e ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial n?
Q0028/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal BrasilE1iro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nO 00028/2020 foi elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 00028/2020, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n?
00028/2020 não f'oi, informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n? 00028/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoar

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 nO 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
out.r o participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n? '00028/2020 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n° 00028/2020
não foi, no todo ou em parte, di reta 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 plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA!CARGO
Repre sent.ante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕESDEVERÃOSERELABORADASEMPAPELTIMBRADODOLICITANTE,QUANDOFOROCASO.



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 - HA:BILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL W 00028/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE lTAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.O - DECLARAÇAo DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 40, Inciso v;n, da Lei
10.520/02.

O proponente acima quaLí.fí.cado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 40, 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 DECLARAÇÃO DEVERÁ SER EL)\BORADAEM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2020

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°.: •... / •.• -CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ITAPOROROCA E , PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

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 n°
12.099.621/0001-53, neste ato representado pelo Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de
It.apororocaRonaldo Mascena de Oliveira, Bra.sileira,Casado, Geografo, residente e domiciliado
na Rua Projetada, 6 - Quadra J, Lote 6 Lot. Morada Nobre Itapororoca - PB, CPF n?
056.753.394-85, Carteira de Identidade nO 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 seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00028/2020, processada nos
termos da Lei Federal n? 10.520,.de 17 de Julho de 2002 e subsidiari ament;ea Lei Federal na
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar na 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal n? 02.8/2005,de 30 de Dezembro de 2005; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

o p.resente contrato tem
PARCELADA, PARA ATENDER
ITAPOROROROCA-PB.

por objeto: AQUISIÇ6ES DE MATERIAL
A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições exp.ressas neste instrumento,
proposta apres.entada,Preqão Presencial na 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:

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

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por ·contada seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca:
12.120 Fundo Mpnicipal de Saude de Itapororoca
10 301 0210 2027 Manut do Programa Saude na Familia
3390.30 99 Material de Consumo
10 301 0210 2030 Manutenção do Fundo Municipal de Saude
3.390.3099 Material de Consumo
10 305 0243 2032 Manut dó prog de Controle Epidemiológico
1214 Transferências Fundo a Fundo de ReCursos do SUS provenientes do Bloco
de Çusteio
10 306 0250 2033 Manut do prog de Redução de Carencias Nutricionais na
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita



10 301 0210 2040 Manut prüg CompBásicos de Assist Farmac eutica
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -
de Custeio
3390.30 99 Material de Consumo

Bloco

f/;~
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 período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

o prazo máximopara a 'execução do. objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo Lnd.icado e será
considerado .a partir da assi.nat.ur-a do Contrato:

Entrega: 15 (quinze) dias

o prazo de vigência do pre sent.e contrato será determinado: até o final do exercício financeiro
de 2020, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o paqamerrto relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fieJ. fornecimento 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 terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a Executar devidamente o fornecimento descri to na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com cbservánc ia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por tódos os õnus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem comopor todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - 'Manter prepos to capacitado e idõne.o, acei to peló Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atGs;
d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaçãO' ou b acompanhamentopelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o óbjeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressi3. do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apr'es.ent.ando ao Contratante os documentos necessá r i.os, sempre que solicitado;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

co por cento)
a execução do
tra.tado pela
penalidades

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assurru.das e preceitos I
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula i
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, nü inicio o.
objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
inexecuçãô total ou parcial do corrtr.ator d s í mul t.eneament.e, qualquer
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e ria Lei 10.520/02.



Para dirimir as que st.ões decorrentes deste contrato,
Mamanguape.

!b»
as partes elegem ·0 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 testemunhas.

itapororoca - PB, de ...........•... de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO



ESTADO DA PARAfBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

##ATO AVISO DE RECURSO E DEFERIDO
##TEX PREGÃO PRESENCIAL N2 00028/2020 - O Pregoeiro do Fundo Municipal
de Itapororoca comunica a interposição de impugnação e avaliação da
impugnação pela MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕESDE
PRODUTOS HOSPITALARESLTDA decidiu deferi o recurso suspendendo o
processo para fazer as devidas correções e possível alteração e fica marcado
nova data para 27 de Julho de 2020 as 09:00. Itapororoca, 13 de Julho 2020
TARCislOFRANÇADASILVA-PREGOEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

##ATO AVISO DE RECURSO E DEFERIDO
##TEX PREGÃO PRESENCIAL N!! 00028/2020 - O Pregoeiro do Fundo Municipal

de Itapororoca comunica a interposição de impugnação e avaliação da

impugnação pela MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA decidiu deferi o recurso suspendendo o

processo para fazer as devidas correções e possível alteração e fica marcado

nova data para 27 deJulho de 2020 as 09:00.
Itapororoca, 13 de Julho 2020
TARCíSIO FRANÇA DA SILVA-PREGOEIRO
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Prefeitura Municipal
de Gurjão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - pB

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°_ 00412020

A Prefeitura Municipal de Gwjão - PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TOR
NA .PUBLJCO e. comunica. uos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade
Tomada de Preços n", 004/2020, do tipo "Tipo Menor Preço Global", cujo cbjetc é a RE
FORMA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE E ESCOLA MUNICIPAL MAJOR
RAULINOMARACAJÁ NO MUNICÍP10DEGURJÃQ..PR Datade ebermra: 29/0712020 às 10bOOmin

I (Hor:irio Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no siíe: www.

I
tce.pb,g",,_br ou no Selor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 15&,
Centro, Gwjão - Paraíba, Maiores informações através do e-mail: eplgwjaopb@gmaiLcom, no horário
das 08:00 às 12:00

I
I

Gurjão. 13 de julho d.2020
Diê:o Gurjiio Rames

Presidente

PREFEITURA !\mNIClPALDE GURJÃQ

HOMOLOG.AÇÃO

I
TOMAUA DE PREÇOS N°. 0011202(1

Homologo a Licitação na m"dalidml. Tomada de Preços n·. 00112020. que tem por objoto a CONS
TR{IÇÃO UE QUADR-\ POUESPORTlVA NO MlfNtCÍPIO DE GURJÃO, e com base no

I relatório da Comissilo Permanente lIeLicita9ão e Parecer da AssessodaJuridica do Municlpio,AD
JUDICO seu objeto a emproo.: LVR CONSTRUÇÔES LTUA, DO valor global de RS 442.515,52

I (qwttl"ucenl.u •• qual..,nta e.dois núI, quinhentus • quinze ..... Is e cinqo<ntll • dois c<ntllvus),
P'U'à que prodUZ" o, efeitos I.g~is nos termo do Arl 43, Inciso VI. da Lei I'ederal n'. 8.666/93 e
suas alterações posteriores.

Gwjlo - _PB,13 de maio d. 2020.
RONALDO RAMOS UE QUEIROZ

I'ref.uo

EXlRATO .
PRF.FEITUR-\ MUNICIPAL DE GURJAO

EXTRU'O DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICrPAL DE GURJÃO 1RONALDO RA.MOS DE QUEIROZ
CONTRUADO: LVR CONSTRUÇÔES LTDA 1 CNPJ: 09.328.532/00(11-98 OBJETO: CON
smUçAo DE QUADRA POLIESPORTlVA NO MUNicÍPIO DE GURJÃO VALOR GLOBAL:
R$ 442.515,52 (QUAT~OCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL. QUINHENTOS E QUINZEREAlS
E CINQUEl\TT_-\E DOIS CENTAVOS) DATA DA ASSlNATURA:13/0512020UNlDADE ORÇA
MENTARLJ.: 07.00 PROJETO-AnVIDADE: 12.361.2014.1014 C"ATEGORIA ECONÔMICA:
4.4.90_5L01. LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00112020_

Prefeitura Municipal
de.J!:apororoca
!!!!!!!(
I Uctl'AcAO I

PREFEITURA MUNICIP_J.LDE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE RECURSO E DF.J1ERJDO
PREGÃO PRESENCIAL N' 0002812020 - o Pregoeiro do Fundo Mwúcipal de Itapororoc. comnnlca
" interposição de _impugnal'ão " avaliação da ímpugna~ão pela MEDLEVENSOHN COMERCIO E
REPRESENIAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALARES UDAdccidin deferi" recurso suspendendo
o proce.sso para fazer as devidas cOl'reç"õese possível alteração e fica marcado nova dai..a.para 27 de
Julho de 2020 as 09:00.

TARClslO FRANÇ.4 DA SILVA
PREGOEIRO

Itapororoca, 13 de Julho 2020

Prefeitura Municipal
de Itabalana

PREFEITURA i\{l.INJCIP.<\L DE ITABAIANA

TOMADA DE PRECO N'tIOOtI71l020
RESl'LTADO IlE JULGAl\mrno DE HABILITAÇÃO

AProfeitura MW1Íoipalde ltabaiana,.utruvós do Presidem" daComissão e Equipe doApoio, tornu público,
para conhecimento dos interessados. o Resultado da aruilise de Julgamento daHabilitação da TOMAD_·\
DE PREÇO N° 0000712020, com base 110 Porecer Técnico. Diligência rMlizada pela Cooussão Pcrma-

nente de Licitação. Empresa. lm.billtadas:- GR CONSmUTORAElRELl CNPJ 27.450AJ610001-01
por descumprimento ao exigido nos subitens 7_5.1:Emp ...... Habllilada:- CABRALIACONSTRUÇÕES
LTDA CNPJ 08.347_005/0001-05;- EXA ENGENHARIA CNPJ 07_870.719/0001-22.Com base no
julgamento acima, fica concedido o prazo determinado no Ali. 109 J da Lei Federal N' 8.666/93, não
havendo milltilesl1\ção tios interessados u sessão será.reaberta para abertura dos envelopes de Proposta
de Preço, das empresas declaradas Habilitadas. no dia 2310712020 as 09h30m.

ftabaiana 13 de julhcde 2020
Rodrigo Martiru Cambolm da Cimara

Pt-.sldentc da Comíssão

PREFEITUR.\ MUNIClPALUE n:-\BAIANA

TOl\'L-\DA DE PREÇO N"00008IlO2O
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A PrefeituraMunicipal doItabaiarra, através do Presidente da Comissão eEquipe deApoio, toma público,
para conhecimento dos interessados, o Resultado da análise de Julgamento da Habilitação da TOMA
DA DE PREÇO N' 0000812020, com base no Parecer Técnico e DiI~ência realizada pela Comissão
Permanente de Licitação. Erup",-",,,,, Iruabilll:odas:-EKS CONSTRUÇOES E SERViÇOS UDA CNPJ
02_750_635/000l-3Ipor descumprimento ao exigido uossuhitens 7.5.1;- GR CONSTRUTORA ElREU
CNPJ 27.450_426/0001-01 por descumpruuento ac exigido nos subitens 7.5.1;- RENOVAR CONSmU
cõss E SERVIÇOS LIDA CNPJ 19_910_105/0001-06, por descurnprimenío ao exigido nos subiteos
7.5.1, bem como pela incompatibilidade dos documentos apresentados para atendimento ao exigido no
subirem 6.7.2 e '8.3_2;Empru.<a Habilitada;· PLANFORTE CONSmUçÃO E PRESTADORA DE
SERVIçoS ElREU CNPJ 15.61O.4241000I45_Com base no julgamento acima, fica concedido o prazo
determinado ".0 Art. 109 I da Lei Federal N' 8.66.6193_não havendo manifestação dos interessados a
sessão será reaberta para abertura dos envelopes de Proposta de Preço. das empresas declaradas Habi~
litad .. em 23/07/2020 a.s 10h 15m.

Itabaian •. 13 de julbode 2020
Rodrigo l\hrtIm Cambolm da CUruard

Pt"e5idente da C,,_o

I'REFElTURA~ruNICIl!ALDEITABAIANA

TO~L-\DA UE PREÇO N'()(l(105!2020
RESULTADO DE .JULGAMEl\TTO DE HABILITAÇAO

APreti:illlrnl\[wúcipal de lIabaiana, alravés do Presidente da Comissão e Eqnipe de Apoio, toma público,
para conhecimento dos interessados, o RL"SIll~ldoda análise d.Julg.unento da Habililação daTOMADA
DE PREÇO N' 0000512020, com base no Parecer Té.wco c Diligência realizada pela Comissão Perma
nente de Licitação_ EmPl·tu"lm.bllilaJbs:- GRCONSllWTOR.A ElREU CNPJ27.450,426/0001-01
pOJ'descumprimento ao exígído no subitcm 7.5_1;- EKS CONSmUçÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ
02_750__635/0001-31 por descumpÓlnento:lo exigido no subilem 7.5.1;- MOC SER.VIÇOS DE CONS
TRUÇAO LTDACNPJ OI.O~M.740/0001-94 por descwnprimento ao exigido no subitem K2. 10.quando o
documenLo ;<.presentado,possui endereço divc'fgente db CNP J ;<.presentado,tomando- a invalida_ Empn:sa
Habill1>lda:- EXA ENGENHARIA CNPJ 07_870.71910001-22:
- PLANFORTI: c0!'iSmUçÃOE PRES1ADORADE SER\lçoS ElREU CJ'<l'J15_610.424/0001-45;
SVS CONSmUÇAOCIVILE EMPREENDIMENTOS IMOBIlIARlOS LTDA CNPJ 11.246.831/000 1-
64. Com base no julgamento acima. upa concedido o prazo dell:nninado noArt. 1091 da Lei Federal N'
8.666/93, não havtmdu mani1estaç.áo dos interessados a sessão st.'fá '!,!:;abertap.u-a abertura dus envelQpcs
de Proposto d. Preço, das empresas declm-adas I{abilitadas, no dia 23/07/2020 "" 08bOOllL

ltabai:ll1a 13 de julliode 2020
Rod.igo Martins Calnbolm da Cã01,.ru

Prt:.idetlte d~ Cumlssão

PREFEITURA MUl'ilC1PAL DE ITABAlANA
COMISsAo PERl\IA]\'ENTE DE LTCITAÇAO

TOl\L-\DA m:PREÇO N'00006I10ZO
RES1JLTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

APrclcilllraMwúcil'al de Itabaiana, ab'av,," do Prc.ideut. da Comissão cEquipe de Apoio, torna púhlico,
plu-"conhecimento doo inter .. sodo;, o Resultado da aruilise de Julgamento da Habilitação da TOMADA
DE PREÇO N' 0000612020, com base no Parecer TCcnico e Diligencia realizada pela Comissão Perma
nenLede Licit;tção. ErllP-"""'" lna.bililadas:- GR CONSTRUTORAElREU CNl'J 27.450.42610001-01
1'01- dcscumpdmonto ao exigido no subitem 7.5_1;-MOC SERVIÇOS DE CONSmUçÃO LTDACNPJ
U]_O~8.7-10/0001-~4por tlcscnmprimenlo ao exigido no suhitem K2. ](I, quando o docnmento ;<.presentado_
possui endete>" divergente do CNPJ apresentado, tomando- a invalida c por descwopdmcnto ao exigido
uosubiteru7.5_I;Emprn;aHahililloda:-EXAENGENHARIACNPJ07.&70.719/0001-22c-PLANI'ORTE
CONSTRUçAo E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIREUCNPJ 15_610.424/0001-45:- CABRA1.JA
CONSmUçÕES LTDA CNPJ 08.347_005/0001-0&. Com base.Do julgamento acima, fic-" concedido o
prazo determinado no_-\rt_1091 da Lei Federal N· 8.666/93, não havendo manifestação dos interessa
dos a sessáo sera rcabclta para :tbertura dos envelopes de Proposta de Pr~~o, das empre..'\.asdcdal'adas
Habilitadas, no dia 23/07/2020 !IS 08h45m.

Itabaiana 13 de julhode 2020
Rodrigo J\It:.rtiru Calnbuiln da Câma ..a

p,..,.ldente d. C"mIss~o

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAlANA

E.XTRATO UE CONTRATOS
OBJETO: PRESLt\.çAo DE SER\rlÇOS TÉCNTCOSc;SPECIAUZADOS NAAREADE CONTABI
LIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELAJ30RANDO EACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL,
ATÉ_ti.DECISÃO FINAL DOS }\TOS EFATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Dt\PARAÍBA ANÁLISE NA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES CAP'lURA E INFORMAÇÕES
DlARIÁS" ELABORAÇ_J.O DO RGF. RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARV\S ANUAL E
PRESTAÇAo DE CONTAS ANUAL, FICANDO A PARTE OPElUCrONALPOR CONTA DE TÉc
NlCOS DAPRÓPRlAADMINISTRAÇÃO. FUNDA.lVIENTOLEGAL: Tomado do Preço n' 00003/2020_
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ESTADODAPARAíSA
FUNDOMUNICIPALDE SAÚDEDE ITAPOROROCA

AVISO DE RECURSOE DEFERIDO
PREGÃO PRESENCIALN° 00028/2020- O Pregoeirodo Fundo Municipalde Itapororoca comunica a interposiçãode impugnaçãoe
avaliação da impugnação pela MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇ6ES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
decidiu deferi o recursosuspendendoo processo para fazer as devidas correções e posslvel alteração e fica marcado nova data para
27 de Julho de 2020 as 09:00.
Itapororoca,13de JUlho2020
TARCíSIO FRANÇADASILVA-PREGOEIRO
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. 10.101}2018PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NI 13/2020

Torna público que fará realizaratravês do PregoeiroOficial e Equipede ApoiOI
sediada na Rua Antenar Navarro, 837 - Centro· Esperança· PS, às 09hOOmin do dia 27 de
Julho de 2020, por meio do síte WWW.portaldecompraspúblicas.com.br.licítação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, pare: Aquisição parcelada de
equipamentos medico hospitalares para atender as. necessidades do Fundo Municipal de
Saúde deste Munidpio. Recursos: previstes no orçamento vigente. F~~damento legal: leI
Federal n. 10.520/02 e subsidiarlamente a Lei Federal n. 8.666/93; LeI Complementar nO
123/06; Decreto federal n. 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das retertdas normas. Informações: no horário das 08hOOmln Às 12hOOmln dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. E·mail:
cpl@esperan",.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br;
www.portaldecompraspúblicas.com.br.

Esperança - PS, 14 de julho de 1020.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

AVISO OE PENALIDADE

C PREFEITO DO MUNicíPIO DE ESPERANÇA. ESTADO DA PARAfBA, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

ai Homologar a DECISÃO n' 001/2019jPGM da Procuradoria-Geral do Município
em relação ao Processo Administrativo n2, 0OO2/2019!pGM·Obras. referente ao o CR
0314279-92 (SICONV 7,1211); DECIDINDO na lei de IJcitações e fundamentos fãtlccs e
juridicos ja expostos, pela aplicação de: multa de ,$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil

reais). b) suspensão temporaria de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração pelo prazo de 2 (dois-) anos;

c) declar.';o de Inldoneidade para Iic;t.ar e/ou contratar com a administração
pública enquanto perdurar.emos motivos determínantesda puniçãoou até que seja
promovida a reabilitação com o co~equente ressarcimento a Administração pelos
preju'zos resultantes. A empresa Ul:le;;tr Engenharia e Empreendimentos Ltda., pessoa
Jurldlca de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n' 01.698.341/0001-45, com sede na
Avenida Flávio .Ribelro Coutinho, nO 707, sala 413/~14, bairro Manalra, João Pessoa/PB,
CEPo58.037-000.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N" 28j2020

o Pregoeiro do Fundo Munic,ipal de ltapororoca comunica a interposição de
impugnação e avaliação da impugnação pela MEDLEVENSOHN. COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA decidiU deferi o recurso
suspendendo o processo para fazer as devidas correções e passivei alteração e fica
marcado nova data para 27 de J.ulho. de 2020 as 09:00.

ltapororo"" 13 M julho 2020
TARCíslO FRANÇA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AVISO

CONCORRtNCIA N' 33.018/2019

08JETO: CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS ESPECIALIZADOS PARA. REfORMA DA
PRAÇA LAURO LEÃO SANTA ROSA EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura, Municipal de J030 Pessoa átra.vés da Comissão Especíal de
licita-çãQ da SEPLAN,comunica que a secretária de Planejamento a luz do art. 48, § 3§l, da
Lei Federal n' 8.666/93 e do principia da efetividade administrativa, decide. CONCEDER
prazo de 08 (oito) dias ,úteis, PARA AS EMPRESAS LICITANTES DESCLASSIFICADAS NO
CERTAME, REAPRESENTAREM SUAS PROPOSTAS COMERCIAIS escolmadas das razões que
ensejaram a desclassificação das mesmas, ficando desde já det~rminada para o dia
27}0712020, às lO:30h, a reunião para recebimento das propostas comerciais, no mesma
local indicado o preâmbulo do EditaI.

João Pessoa, 14 de julho de 2020.
EDUAROO HENRIQUE MARINHO ALVES

Presidente da ·Comlssão

AVISO
CONCORRtNClA N" 33.004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPEOALlZADA PARA CONSTRUÇÃO DA
PRAÇA MARIA C~UA fEITOSA EM PAAATl8E. JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de J03·0 Pessoa através d. Comis~o Especial de
Licitação' da SEPLAN, comunica que a secretária de Planejàmentã a IU2do art. 48, § 39, da
Lei feder.al n9 8.666/93 e do principiO da efeti~idade administrativa, decide. CONCEDER
prazo de 08 (oito) dias úteis, PARA AS EMPRESAS. UOTANTES DESCLASSifiCADAS NO
CERTAME, REAPRESENTAREM SUAS PROPOSTAS COMERCIAIS escoimadas das ralões que
enseíaram a desclassiflcação ,das mesmas, ficando desde jâ de'terminada para o dia
27/07/2020, às 09:00h, a reunião para recebimento das propostàs comerciais, no mesmo
local i'ndicado o preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 14 de julho de 2020.
EDUAROO HENRIQUE MARINHO ALVES

Presidente da Comiss~o

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 9.015/2020

Proces$o Adro. n' 2019/101444 - Chave n· 824500
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBiliÁRIO, EM

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS,CREISE CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA -
CEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICrPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Munic(pio de João pessoa. através do
Pregoeiro Otidal, considerando as alterações -promOVidas no edital de liptação, e em
observâncià 3'0, disposto ,no art. 21, § 4§l da lei n9!8666/93" torna públlco que realizará
lIcita.ção, np modalidade pregão eletrônico, cuja sessão públíca ocorrerá ,através do site
www.lidtacoesAe.cem.br. O acolhimento das propostas ocorrerá 'atraves do site
www./icitacoes---e.com.br•a partir do dia 161071102'0,às 10hOO.A abertura das propo~s
foi r,edeslgnada para o dia 27/07/2020, ás 10hOO. A cópia do edital pode ser obtida pelos
sites www.licitacoes-e.com.br ,e http://transparencia.jOaoPessQa.pb.go~.br,,icitacoes, a
partir de· 1S de julho de 2020

Em razão da Inviabilidade técnica de alteração d:e datas na plataforma
licftações-e, o presente certame ocorrerá 'sob a chave de n9 824500.

Este do!:umento flod~ sel vl!r1fkado !lO e!ndereço eletr6nito
tmr>Jlwww.il1.80v.br/autl!fl~d(l.ade.html. pelo çOdilo 053020200715001.93

Processo nO 02.846/2017 -
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISiÇÃO DE INSUMOS

PARA PROCEDIMENTOS OE HEMOOINÁMICA.
COmbase nas informações ronstantes no Processo nV• 02~&46/2017, referente

ao Pr.egão Eletrânito na. 10.101/2018, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso
VI, dá Lei n' 8;666/93 e.alterações posteriores, acolho o relatório da Comls~o Setcrtal de
ücítação com base no Parecer 'récnko do Setar Solicitante, HOMOLOGO o p(ocedimento
ora escolhido em favor da empresa: SIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTOA, sob o CNPJ n"
SO.S95.271/0001-n5, 10téS 14, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48. 49, 50. 51, 52, 53,
54, 55, 58, 59, 60, .61, 62, 63, 64, 65 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72, perfazendo o valor i!lobal
de RS 265.164,01 (Dulen!OS e sessenta e· cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e um
centavo), çlassificada pelo,crité.r!o de menor preço por lot-e, com base rio Art.,7Q, Inciso IV,
do Decreto Municipal nÇ!4.985/2003. no Art. 13g• inciso VI, do Decreto Federal nV
10.024/2019 e no Art. 42, Inciso XXII, da Lei n. 10.520/2002, em conseqüência. fica
convocada a proponente para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de decair
O direito ao registro de preços propostas, 'e .à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas nos incises III ou IV do caput do Art. 87 .da Lei n!ll8.666/1993, ou no ~rt. 48 §.- 20
do Decreto federal n2 10.024}2019. Declaro que os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 e 21, foram fracassados pelo valor. Os lotes 15, 16, 22, 23, 24,
2S,.26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 56 e 57, foram fracassados por inabilitaçiio contábil da
empresa por não atender o item 14.3.3 do edital. Os lotes 18, 30, 33, 36 e 37, foram
desertos.

João Pessoa, 14 de julho de 2020.
ADALBERTO FULGÊNCIO·DOS SANTOS JÚNIOR

Secr~tário de Saúde

AVISO OE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 4-{)26j2020

Acatando relatérío apresentado pela pregoelra e o Pa~eter Jurídlcc Técnico
ConclusiVO da ASJUR, desta Secretaria, que trata do Processo Administrative N!iI:
2020/021758, cujo objeto é o "REGISTRO DE PREÇOSPARA EVENTUAL WNTRATAÇAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO OE SERViÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONfORME
CONDiçõES .E EXIG~NCIAS ESTABELECIDASNO "EDITAL E SEUS ANEXOS", HOMOLOGO o
procedimento licítatório em epígrafe em favor da empresa: EDITORA E GRAFICA META
ÜDA _ CNPJ: 05.548.063/0001·09, nos itens/valor total: 02 (R$ 28.787,50); 03 (R$1.S76,80):
04 (RS 23.820,00); OS (R$ 6.000,00); 06 (RS 569,00); 07 (RS 383,90), 08 (R$ 153.868,30), 09
(R$ 8.097,501, 10 (RS 8.900,00). 11 (RS 450,00), perfazendo o valor global de RS 232.453,40
(duzentos e trinta e dotsmil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).
O item 01 foi declarado FRACASSADO.

Jóão Pessoa-PB, 9 d. Julho de 2020.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário de Administração

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRtNCIA N. 33.003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EsPECIALIZADA PARA REfOR"'oIA DA
PRAÇA NA COMUNIDADE SÃO RAfAEL EM. JOÃO PESSOA.

A. Prefeitura Municipal de Jo~o Pessoa, através da C'omissão Especial de
licitação da SEPLAN.comunica aos lnteressados que, após exame da docurT!~ntação da
referldá Concorrência Pública, foi HABILITADA: Nenhuma. INABILITADA: FATHY
ARQUITEJURA E CONSTRUÇÕES LTDA por descumprimento dos itens 7.5:3 e 7.6.3.1 "a".
Ficam franqueadas vistas ao processo. abrindoAsê o pra'zo recursal na forma da lei.

JoãQ Pessoa, 13 de lulho de 2020.
EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N' 2/2020

Nos termos do relatór10 final apresentado pela Comissão Permanente de
Ucitação e observado o' parecer ~a Asse.ssbria Jurídica, referente 'a Chamada Pilbllca n~
00002/2020. que objetiva: SELECIONAR COSTUREIRA5(OS) DO MUNIC(PIO DE LAGOA SECA
PARA A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE MAsCARAS DE TECIDO REUTIliZÁVEL, EM
CARÁTER EMERGENCIAL. A SEREM DISTRIBUfDAS PARA USO PELA POPULAçÃO EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÓMICA E ENTRE OS 5ERVIDORESPÚBLICOS
DAS 'ÁREAS ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA I\DMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE EfETIVAR AS AÇÕES DE VIGILÂNOA EM SAÚDE COM
fOCO NA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE CONTÁGIO PELA COVID-19 .. HOMOLOGO o
correspondente procedimento Ilcltatório e ADJUDICO o seu obJeto a: lENITA DO
NASOMENTO ARAUJO - RS 9.000,00; MARIA VAlDIR'" FERREIRA DA SILVA - R$ 9.000,00;
RAVANA DE ARAUJO RODRIGUES - R$ 15.000,00; SUENIA DE MOURA MACIEL" R$ 9.000,00;
TIAGO COSTA DA SILVA _ RS 9.000,00; VANIA MARIA OlEGARIC OA SILVA.- R$ 9.000,00.

Lagoa Se'" . PB, 14 de Julho de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DAGUA
AVISO OE CHAMADA PÚBLICA N' 5/2020

Objetivo: chamamento de interessados para apresentar projeto de venda de
gêneros alimentídos da agricultura familiar e do empreendeddr familiar rural para de
forma compl,ementar atender ao programa nacional 'de alimentação escolar/PNAE no
munidpio de Mãe d4água/PB. conforme relação constantes no ane)(,o I do edital. Data
Recebimento Envelopes: de 16/07}2020 até 07/08/2020, à. 09h (horário loeal).
Informáções; Em todos os dias uteis das 08 às 14h, na sal.a de licitação da Prefeitura de
Mãe "d'água-P8, Rua lua Furtado de Figueiredo, sln - 19 Andar - Centro. O edital poderá
ser adquiri'do at'raves. do slte www.maedagua.pb.gov.br e slte www,tce.pb.gov.br.

Mãe D'água - PB, 14 de julho. de 2!J20.
SILVANIA SOARES DA SILVA

Presidente da cPL

AVISOS' DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 9/2020

Objetivo: Contratação de emp'resa para execução :de obra de Implantação de
Abastecimento de água em áreas rurais e comunidad.e,s tradicionais. por meio de captação
de água. subterrâneá e instalação de Sistema Simplificado na localidade Sitio Cariri no
munlclpio de Mã'e D'Agua-PB,conforme esp.edfjcações do edital e seus anexos. Abertura:
31/07/2.020 às 08:30h na sala da CPL (Horárió loeal). Infmmações: Em todos os dias úteis
das 08 às 14h, na sala de IIcitaç;lo da Prefeitura de Mãe d'Água-PB, Rua LuÍl furtado de
Figueiredo. s/n _ 19 Andar _ Centro, O edital poderá ser adquirido' através do site
www ..mae'dagua.pb.gov.br e site www.tce.pb.gov.br ..

Qoic.ume11.to --aWn~o' digJ.1:almenl~conforme ~p .nll1.2_OÇHd~ 24108/2001. I!:!
qul! illstitul a Infr..estrutufa de- Ctla\IM Públias Br<lsllefra . ICJl..6ra$U. ~


