
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200813PP00032
LICITAÇÃO N°. 00032/2020
MODALIDADE:PREGÃOPRESENCIAL- REGISTRODE PREÇOS
TIPO: MENORPREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURAMUNICIPALDE ITAPOROROCA
RUAFREI DAMIÃOBOZZANO,07 - CENTRO- ITAPOROROCA- PB.
CEP: 58275-000 - Tel: (083) 32941112.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.165.176/0001-78,
doravant.e denominado simplesmente ORC, e que neste ato é também. o Órgão Gerenciador
responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, torna público para conhecimento de
quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua
Equipe de Apoio, as 09: 00 horas do dia 27 de Agosto de 2020 no endereço acima .indicado ,
lici tação na modalidade Pregão Presencial n? 00032/2020, tipo menor preço, e o fornecimento
realizado na forma parcelada; tudo de acordo com este .ins.t rumerrt o e em observância a Lei
Federal nO 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nO 8.666, de 21 de
Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n?
02.8/2005, de 30 de. Dezembro de 2005; Decreto Municipal n° 015, de 04 de Janeiro de 2013; e
Leç i s Lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme
os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando o Registro de Preços para:
Aquisições parceladas de pães, bolos destinados a atender as demandas das diversas Secretarias
deste Municipio, inclusive Fundo Municipal de Saúde, bem Gomo programas federais da educação.

1.0.DOOBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisições parceladas de pães, bolos destinados a
atender as demandas das diversas Secretarias deste Municipio, inclusive Fundo Municipal de
Saúde, bern como programas federais da educação.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
c:orrespondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento, onde consta, inc Lusive, a
estimativa de quantidades a serem contratadas pelo ORC. O presente certame objetiva selecionar
a proposta mais vantajosa visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações
futuras, conforme Decreto Municipal nO. 015.
1.3.0 Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nos
termos do Anexo IV e nas condições previstas neste instrumento.
1.4.0s preços registrados neste procedimento, terão a validade de 12 (doze) mese s., a partir da
data de pub l icação do extrato da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, e a execução
do objeto ora licitado será de acordo com as necessidades do ORC no referido periodo.
1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento
convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda
especifica Aquisições parceladas de pães, bolos destinados a atender as demandas das
diversas Secretarias des te Municipio, inclusive Fundo Municipal de Saúde, bem como programas
federais da. educação -, considerada oportuna e imprescindi vel, bem corno relevante medida de
interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a
promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramenta.s de
planejamento aprovadas.
1.6. Salienta-se que na referida oontratação, não será conceo íoo o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n° 123/2006, por estarem present , isol.ada ou
simultaneamente, as situações previstas nos .irici s os II e III, do Art. 49, d smo diploma
legal.

2.0.00 LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1. Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a h
execução do objeto de s ta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Ofi . aL
horas do dia 27 de Agosto de 2020, no endereço constante do preâmbulo dest inst e
mesmo loca.l, data e horário, s.erá realizada a s es s.ão pública para a do
'envelopes.
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2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos
ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e
dirigida ao Pr-eqoe iro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para realização da respect.í.vasessão pública para abertura dos envelopes,com as propostas, nos
hor.á.rí os de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Frei Damião
Bozzano, 07 - Itapororoca - Centro - Itapororoca - PB.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o pedido.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Ao'5participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
3.1.5.ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO;
3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feit<;lda seguinte forma:
3.2.l.Pela Internet: www.itapororoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.bri e
3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente.

4.0.DO SUPORTE LEGAL
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal n? 8.666, de 21 de Junho de 19'93;Lei complementar n° 123, de
14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n? 028/2005.,de 30 de Dezembro de 2005; Oecreto
Municipal nO 015, de 04 de Janeiro de 201.3; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste
instrumento, Lndependerrt'e de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido .deCompra:

Entrega: Imediata
5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício
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;
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Lt.apo roroca c
02.0DO Gabinete do Prefeito
03.000 Secretaria Municipal de Administração
04.000 Secretaria Municipal de Finanças
05.000 Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer
07.000 Secretaria Municipal de Ação Social
08.000 Sec1Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid
11.110 sec Municipal de Agricultura
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
3390.30 Material de Consumo

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer intereSsados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidóneos 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 seaão aceitos envelopes Pr'opos-t.as de Preços e Documentação enviados via postal.
Hipótese em que os respectivos enVelopes não serão aceitos e o licit.ante, portanto,
desconsiderado para efeito de participação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes j unto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lanceS verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.O lititante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoei
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam
procedimento licitat6rio, inclusive com poderes para formulação de oferta
Cada licitante credenciará apenas um representante,que será o único adm.iti o a i
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fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente
por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o crectenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1. Tratando.-se do representante legal: o instrumento consti tu ti vo da empresa na f'orma da
Lei, quando. for o caso, devidamente registrado. no órgão. ço.mpetente, no qual estejam expresso;:;
seus poderés para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
7.2.2. Tratando-se de pro.curador: a procuraçã.o por instrumento público ou particular da qual
constem os necessários poder es para formular verbalmente Larices, negociar preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais. atos
pertinentes ao certame; aco.mpanhadado correspondente instrume.nto de constituição da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a out.onqa , Caso a procuração. seja
particular, deverá ser reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário.
7.2.3 ..0 representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando. documento
oficial que contenha foto.
7.3.Estes do.cumento.sdeverão ser entregues ao pregoeiro. - antes do início. da sessão pública -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo
Pregoeiro ou membroda Equipe de Apoio:
7.3.1.A autenticação dos documentos, quando reali zada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio,
deverá aco.nteGer em até 24 (vinte e quatro) ho.ras antes da abertura do. certame.
7.4.A não apresentação. o.u ainda a inco.rreção insanáve1 de qualquer dos documentos de
cred,enciamento impedirá a participação ati va do representante do. licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabil i tará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direi to
a manifestar-se nas correspondentes fases do proce.sso lici tat.ór í.o . Para tanto, o Pregoeiro
receberá requ.larmerrte do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos
necessários à participação no certame, desde que apresentados [la forma definida neste
instrumento.
7.5.No. momerrto de. abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do
representante devidamente credenciado entr.egará ao. Prego.eiro, em separado de qualquer
envelo.pes, a seguinte documentação.:
7.5.1.Declaração. de Elaboração. Independente de Pro.posta - AnexOtI.
7.5.2.Declaraçeão dando. ciência de que cumpre plenamente o.s requisitos de habilitação., co.nfo.rme
modelo. - Anexo III.
7.5.3.Co.mpro.vação.de que o. licitante se enquadra no.s termo.s do.Art. 3° da Lei 123/0.6, se for o.
oaso , sendo. co.nsiderada micro.empresa ou empresa de pequeno porte e recebendo., portanto.,
tratamento diferenciado. e simplificando. na fo.rma definida pela legislação vigente. Tal
compr-ovação poderá ser feita através da apresentação, de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério. do. licitante: a) declaração. expr es sa fo.rmalmente assinada por p.r'of iss i.onaL da área
cemtábil, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartório do respectivo
signatário; b) certidão. simplificada emitida pela junta co.mercial da sede do licitante ou
equivalente, na fo.rma da legislação pertinente. A ausência da referida déclaração. ou certidãü
simplificada, apenas neste caso. para co.mpro.vação do enquadramento na fo.rma da legislação.
vigente, não. é suficiente motivo. para a inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o
presente certame, o. direito ao tratamento. diferenciado e simplificado. dispensado a MEo.u EPP,
previstos na Lei 123/06.

seu
do.s

S.O.DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro. de envelo.pe lacrado., co.ntendo as
seguintes indicações no anver so.:

PREFEITURAMUNICIPALDEITAPOROROCA
PROPOSTADEPREÇOS- PREGÃOPRESENCIALN°. 00032/2020
NOMEPROPONENTE
ENDEREÇOE CNPJDOPROPONENTE

O ENVELOPEPROPOSTADEPREÇOSdeverá Conter os seguintes elementos:

8.2. Proposta elaborada em conso.nância com as especificações constantes deste instrumento e
seus elementos - Anexo I em papel timbrado da emprase , quando for o caso, devidamente
as s inada por seu representante, contendo no correspondente i tem cotado: discriminação., marca
e/ou modelo e o.utras características. se necessário., o quantitativo e os vaLores unitário e
to.tal expressos em algarismos.
8..3.Será cotado. um único. preço, marca, modelo. par a cada item, Coma utilização de duas casas
decimais. Indicações em corrtr á r i,o estão. suj ei tas a Go.rreções observando-se os seguintes
critérios:
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro. dã qi.to excedente me.noz que 5, todo o excesso será
suprimido, caso. co.ntrário haverá o arredo.ndamento do dígito. anterior para mais e os demais
i tens. excedentes suprimidos.
8.4. No caso de aquisição de bens, à quantidade mínima de unidades a ser cot.ad ,
deverá ser .inf.er ior a 100% da estimativa detalhada no co.rrespo.ndente
Anexo I. Disposição. em contrário não desclassifica automaticamente a
respectivo item será desconsiderado.
8.5 ..A Propo.sta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda
clareza" sem a.Iternati vas, rasuras, emendas e/ou errtre.l Lnhas , Suas
úl tima datada e assinada pelo respo.nsável, com indicação.: do. valor
algarismos, dos prélZQSde entrega o.u execução, das condições de pagamento,

apenas o

e a
oposta em
lidade que



não. poderá ser inferior a 60 d.ias, e outras informações e obse r'vaçõe s pertinentes que o
licitante julgar necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
S.7 . Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valOT.
8.8.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equlpe de Apoio,
decorrentes excLus ivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor
co.rrigido.
8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, d'as condições de pagamento
ou de sua validade, ficará s ube nt.eridi.do que o I .ic í,tante aoe i tou integralmente as di sposições
do instrumento convocat.ó.r i.o e', portanto, serão cons í dez adas as determinações nele contidas
para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva
proposta.
8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no pr óp r ío modelo fornecido pe Lo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido.
S. H.Nas li.ci tações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos
produtos ofertados. A eventual falta da referida indicação não deselassificará o licitante.
8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste
instrumento.

9.O.DA HABILITAÇÃO
9.1. Os documentos necessários à habilitação dos lici t.ant.e s , deverão ser apresentados em 01
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURAMUNICTEALDE ITAPOROROCA
DOCUMENTAÇÃO- PREGÃOPRESENCIALN°. 00032/2020
NOMEPROPONENTE
ENDEREÇOE CNPJ DO PROPON:ENTE

O ENVELOPEDOCUMENTAÇÃOdeverá conter os seguintes elementos:

9..:2.PESSOAJURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.
9.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal,
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compat.i.ve I
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 se).lS adn_tinistradores.
9.2.4.Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro docUmento equivalente dos SOC10S.
9.:2.5. Balanço Patrimonial e demons·trações contábeis do último exercício social apresentados na
forma da Lei, com indicaçào das páginas correspondentes do livro diário em que o mesrno se
encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados
por profissional habilitado e devidamente regi.strados na junta comercial competente, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provis6rios.
9.2.6. Os MEIs. ficam obrigados a presentarem a Declaração Anual do STMEI em substituição ao
Balanço Patrimonial.
9.2.7.Regularidade para com a Paze.nda Federal certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.2.8. Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
equivalente na forma da Lei.
9.2.9.Comprovaçã6 de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço I"GTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econõmica Federal, respectivamente.
9.2.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, med'i ant.e a
apresentação de Certidão Negativa de Déb i.t.os Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho., aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 1° de maio de 1943.
9.2.11. Declaraçã-o do licitante: de cumprimento do, disposto no Art. 7° T Inciso XXXIII, da
Constituição Federal Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato
.i.mpedi t í.vo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condições do presente instrumento corrvoca t.ór-Lo , conforme modelo - Anexo II.
9.2.12. Certidão nega,ti va de Falência ou concordat.a , expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.13 .Comprovação de capacidade de desempenho anterior sa-t i.s f at ó.r io , de ati vidade ou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por de
direito público ou privado.
9.2.14.Alvará da Vigilância Sanitária, vigente na abertura da licitação.

relativo ao
com o objeto

9.3. Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descri ta neste
precedidos por um Lndice correspondente, podendo ser apresentados em original,
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo pregoeiro 01:1,membr
Apoio ou publicação em órgão da imprensa ofic.ial, quando for o caso. Estando
legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma
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visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata est;e item, não inabilitará o
licitante.
9.4.A. falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devi.damente
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 especifico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o
documento for obtido via Internet sua legalidade se r á comprovada nos endereços eletrônicos
correspondentes. Poder ão ser u'ti Lí zados , a critério do Pregoeiro os documerit.oscadastrais de
fornecedores, constantes dos arquivos do ORe, para comprovação da autenticidade de elementos
apresenta9,os pelos licitantes, quando for o caso.
9.5.A autenticação dos documentos, quando realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, deverá
acontecer em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.

10.0.00 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
lO.l.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério, de menor preço apresentado para o
correspondente item.
10.2. Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
di sposto no Art. 3°, §2°, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances
verbais, se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação - fase de lances - será assegurada corno critério de desempate,
preferência cie contratação para as microempresas e empresas de pequeno parte.
10.4. Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate fase de lances
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam .í.çua í s ou atê 05%.(cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.5.0correndo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:
10.5.1 ..A microempr-esa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o ence-rramento dos lances, sob
pena de preclusão
10.5.2.Não, ocorrendo a contratação da mi.cr-oempxeaaou empresa de pequeno porte, na forma do
item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura' se enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmodireito;
10.5.3. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor ofertê!.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o obj eto lici t.ado será adj ud.icado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
10.7.A situação de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se apl icar.á
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS
11.1. Para o recebimento dos envelopes e início .dos trabalhos será obser vada 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 pel.o Pregoeiro, será efetuado o devido cr edenciament,o
dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada
Lí cí.tarrt.e, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.0 não comparecimento do representante de qualquer cios licitantes não impedirá a
efetivação da r euni ao, sendo que, a simples participação neste certame implica na total
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
11.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documenta.ção e/ou
substi tuição dos envelopes ou de qualquer elemento exi.q.ido e não apresentado na reunião
destinada ao recebimento das propos.tas de preços.
11.5.0 Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação
e a declaração, aepar ada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação.
11. 6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará Ü' seu conteúdo
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das
exigências constant.e.s no í ns.trumente convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a
ciocumentaçãoneles contidas.
11.7. PrOsseguindo os t.rabaLhos , o Pregoe.iro anaL'ísar é os documentos
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes c í ênc ia, em seguida,
inicial, indicando a proposta de menor preço e aqueí as em valores sucessivos
até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entr
julgar neceas.ári o, poderá divulgar o r esuLt ado numanova reunião.
11.8.Não havendo par a cada item licitado pelo menos três propost.a.s nas
definidas" serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até Q

quaisquer que sejam os preços oferecido,s.
11.9.Em se.guida, será dado início à etapa de apresentação de lan
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser
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sucessiva, em. va Lor es distintos e decr escent.es , a partir do aut cr da pr opcs t.a de mai.or preço..
Serão. realizadas tantas r odada s de lances verbais quantas se fizerem ne ce s sá r i as , Esta etapa
pode r á ser Lrrt er rompida , mar-cando=se urna nova s-es.s âo pública para corrt inui.dade dos t.r abal hos ,
a critério. do. pregüeirü.
11.10. Não. serão. acei t.os lances cüm va Lores Lr r í s ór i.os, Lncompa t ã veis com o. va Lor o.r çado , e
deverão. ser efetuados em unidade monet.á.r'í,a nacional. A de sí.s t.êricia em apresentar lance ve.rba.L,
quando. co.nvidado. pelo. Prego.eiro, implicará na exclusão do. licitante apenas da etapa de lances
verbais para o. cor r espondent,e i tem cotado e na manut.ericão do. ú Ltimo preço. apresentado., para
efeito. de classifi~açãü final das prüpüstas.
ll.ll.Declarada encerrada a etapa cümpetitiva e ürdenadas às pro.postas, o. pregüeiro examinará
a aceit.ab iLidade da primeira classificada, quanto. ao objeto e va Lor , decidindo. mot i.vadament.e a
respeito..
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o. enveLope cont.ende a
document ação de habilitação. somerrte do. licitante que a tiver fOrmulado., para conrí rmecão das
suas corid.i çõe s habili tatórias. Constatado o. atendimento. pleno. das exigências fixadas no.
instrumento. cünvücatório, o. licitante será declarado vencedor, sendü-lhe adjudicado. o.
respectivo item, o.bjeto deste certame, após o. transcurso. da competente fase recursal, quando.
für o. caso.
11.JJ3.Se a o.ferta não. für aceitável üu se o. licitante não. atender as exigência habilitatórias,
o. Pr eqoei r o examinará as o.fertas subsequerrt.es , na c.rdem de classific.ação., verificando. a sua
ace i tabilidade e pr-ocedendo à: habilitação. do. p.roponerrt.e , e assim suces sivamente, até a
apuração. de uma prüpo.sta que atenda as dispüsições do. instrumento. cünvocatório.
11.14.0s licitantes que aceitarem co.tar seus itens cüm preços iguais aos do. licitante vencedür
na sequência da classifiCação. do. certame, serão. devidamente relaciünadüs na Ata de Registro. de
Preços na forma de anexo , obj etivando a f'orrnaçêo de cadas tro de reserva, para o. caso. de
.impossi.bí.Lidade de atendimento pelo. primeiro. coü ocado , nas hipóteses previstas na no rma
vigente. Se houve r mais de um 1ici tant.e nesta .s í.t.uação , a classificação. se dará segundo. a
ürdem dá última prüposta apresentada durante a fase cümpetitiva.
11.lS.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão. registradas tüdas as
oco r r énc ias e que, ao. final, será .assinada pelo. Pre qoeLr-o, sua Equipe de Apoi.o e licitantes
presentes.
1~.16.Em decor rênc ia da Lei Complementar 123/06, a compr-ovação de
trabalhista das mi.cr-oempresas e empresas de pequeno. porte somente será
assinatura do. cont r at o, übservando-,se o. seguinte procedimento.:
11. .16 .1.As mi.cr oetnpres.as e empresas de pequeno. po.rte, po r ocasião. da participação. nesta
Lici t.ação , deverão. apresentar t.oda a documerrt ação exigida para comprovaç ão de regularidade
fisc.al e trabalhista" dentre os documen t.os enumer'ados neste instrumento. para efeito. de
Hahilitaçãü e integrantes do. envelo.pe Do.cumentaçãü, meSmo.que esta apresente alguma restrição.;
11.16.2. Havendo. alguma restrição. na comp.rovaç ão da regularidade fiscal e tr abeLrd.st.a, será,
assegurado o. prazo de 05(cincü) dias úteis, cujo. termo. inicial correspünderá ao. momento.em que
o licitante für declarado. vencedor, prürrügáveis por igual período., a critério. do. ORC, para a
regularização. da documerrt ação , pagamento. ou parcelamento. do. débito, e emissão. da eventuais
certidões negativas 0U pos it í.vas com efeito de cert idão negativa;
11.16. s.A nãü-regularização.' da dücumentação, no. prazo. acima p:>revisto., implicará decadência do.
direito à cüntratação, sem prejuizo dáS sanções previstas no. Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo.
facultado. ao ORe convocar üs licitantes remanescentes, na ürdem de classificação., para
assinatura ,do.cüntratü, üu revo.gar a licitação..
11.17. Os documentüs apresentados pelüs lici tante'$ no. Credenciamentü e os elementüs cünstantes
düs envelüpes prüpüsta de Preçüs e Dücurilen.tação que fürem abertüs, serão. retidüs pelo.
Pregüeirü e anexadüs aos autüs do. prücesso. No mesmo.cüntexto, o. envelo.pe Dücumentação., ainda
lacrado, do. licitante desclassificado. üu que não. logrüu êxito. na etapa cümpetitiva que não für
retirado. por seu represéntante legal no. prazo. de 60 (sessenta) dias cünsecutivós da data de
ho.mülügaçãü do. presente certame, será sumariamente destruido..

regularidade fiscal e
exigida para efeito. de

12.0.00 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
12.LHavendo. prüpüsta tom valür para ó respectivo i tem relaciünadü no. Anexo. I Termo. de
Referência - Especificações, na ccolunÇ1código., manifestamente inexequível nos termüs do. Art.
48, II, da Lei 8.666/93; o. mesmo.será descünsideradó. Esta ücürrência não. desclassifica
autümaticamente a pro.posta, quando. für o. caso., ape·nas o. i tem cürrespündente.
12.2. O valür estimado. que o. ORC se prüpõe a pagar pelo. übj etü üra licitado. Valür de
Referência, está indiCado. no. respectivo. elemento deste instrumento. - ANEXOI.

13.0.DOS RECURSOS
13.1. Declarado. o. vencedür, qualquer licitante püderá manifestar imediata e mütivadamente a
intenção. de recürrer, übserVandü-se o. disposto no. Art,. 40, Inciso XVIII, da Lei Federal n°.
10.520.
13.2.0 aCülhimento. do recurso importará a invalidação apenas dos atos
aprüveitamentü.
13.3.A falta de manifestação. imediata e mütivada dó licitante impürtará
direito. de recurso. e a adjudicação. do. objetü da licitação. pelo. Pregüeirü ao ve
13.4. Decididos os recursos, a autor idade superior do ORe fará ,a adj udicaçã
licitação. ao. prüpünente venCedor.
13.5.0 recurso. será dirigido. à autüridade superio.r do. ORe, pür
devendo ser prütocülizadü o. original, nos hüráriüs nürmais de expediente
ho.ras, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Fre,i Damião.Bozzanü, 07 - IEapü o.
- Itapürürüca - PB.
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14.0.0A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1. Concluído a fase competi ti va, ordenada às propostas apr eserrt adas , analisada a
documentação de habiLit.açae e observados os recursos porventura interpostos na forma da
legislação vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no
certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos const í.t.ut.i vos
do processo, necessários à Adjud.icaç ão e Homologação da respectiva lici tação, quando for o
caso.
14.2.A autoridade superior do ORe poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa
interesses do ORe, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente,
apresentado pelo Pregoeiro, revoqa.r ou considerar nula a Licitação, desde que
devida fundamentação exigida pela LeçdsLação vigente, resguardados os direitos dos

dos
o resultado
apresente a
licitantes.

15.0.0A ATA OE REGISTRO OE PREÇOS
15.1.Homologada a licitação pela aut.or i.dade superior do ORe, será formalizada a, correspondente
Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obr í qaci.onaL, onde constarão os preços a
serem praticados para os correspondentes itens, os órgãos integrantes e respectivos
fornecedores, com características de compromisso dos mesmos, se convocados, virem celebrar o
contrato ou documento equivalente, para execução do objeto licitado, nas condições definidas
neste instrumento e seus anexos e propostas apresentadas.
15.2.A convocação para assinatura da referida Ata será feita com antecedência minima de
03(três) dias úteis, prorrogáveis por ig,ual período, quando durante o seu transcurso for
solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo devidamente justificado.
Colhidas as aes í.nat.uras , deverá ser publicado o seu extrato na imprensa oficial.
15.3.Caso o fornecedor primeiro colocado, após convocação, não comp<;lrecerou recusar a assinar
a Ata, sem prejuízo das cominações a ele pr evi st.as neste instrumento, serão convocados os
demais licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, mantido o preço
do primeiro classificado no ,certame. O fornecedor com preço registrado, passará a ser
denominado Detentor da Ata de Registro de Preços, .após sua devida publicação.
15.4.Será incluído, na respectiva Ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os itens com preços iguais <;lOSdo: licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, objetivando a formação de cadastro de reserva, no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, nas seguintes hipóteses:
15.4.1.0 registro do fornecedor for cancelado em decorrência de:
1'5.4.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
15.4.1.2.Não retirar a nota de empenho.ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo
ORe, sem justificativa aceitável;
15.4.1.3. Não ace i,tar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
15.4.1.4.Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei 8.666/93, ou
no Art. 7° da Lei 10.520/02.
15.4.2.0 canc.elamento do registro de preços por fato
fortuito ou força maior, que prej udique o cumprimento
justificados:
15.4.2.1. Por razão de interesse público; ou
15.4.2.2.A pedido do fornecedor.
15.5.Na ocorrência de cancelamento do registro de preços para determinado item, poderá o ORe
proceder à nova licitação para éfetivar a correspondente contratação, sem que caiba direito a
recurso ou indenização.
15.6. Ser ã o registrados. na Ata:
15.6.1.0s preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase
competitiva; e
15.6.2.Na forma de anexo, os licitantes que aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do
lici tante vencedor na sequênci a da classificaç'ão do certame. O referido anexo consiste, na
correspondente Ata de realização da, sessão pública desta licitação.
15,6.3.l:\. ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata dever-á ser respeitada nas
contratações.
15.7.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93.
15.8.A ex.ist.êricia de preços registrados não Obriga a administração a contratar, facultando-se
a realização de liei ta.ção específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições.
15.9. Decorrido o prazo de validade da proposta apresentada, sem que haj a convocação para a
assinatura da Ata, os licitantes estarão liberados dos compromissos assumidos.
15.10.A referida Ata cie Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência, de 12
(doze) meses, considerados da data de publicaçãQ de seu extrato na imprensa oficial.
15.11 ..As contratações que se enquadr'ar ern nas situações elencadas no Art. 57 d Lei 8.666/93 e
suas alterações, poderão ter sua duraç.ão prorrogada, observado os prazos na
legislação e as disposições deste instrumento e seus anexos, devendo ser d com
vistas à 'Obtenção de preços e condições mais vantaj asas para o ORC.

superveniente., decorrente de caso
da Ata, devidamente comprovados' e

16.0.00 GERENCIAMENTO 00 SISTEMA
l6.1.A administração e os atos de controle da Ata de Registro
licitação será do ORe, através da Prefeitura Municipal
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços.
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16.2. Caberá .ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de
vantajosidade, acompanhando os preços praticados para os respect i.vos itens registrados na
mesmas condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixação do valor máximo
a ser pago pelo ORCpara a correspondente contratação.

17.0.DOS USUÁRIOS DA A~A DE REGISTRO DE ~REÇOS
17.1.A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada:
17.1.1.Pelo ORC,que taIl\bérné o órgão gerenciador responsável pela administração e controle da
Ata de Re:gistro de Preços, representada pela sua estrutura organizaciortal definida no
respectivo orçamento programa.
17.1.2. Por órgãos ou entidades da administração pública não participante do presente cert-ame,
atendidos os requisitos deste instrumento convocatório, que fizerem adesão à Ata de Registro
de Preços, mediante a anuência do órgão gerenciador.
17.1.2.1. Os órgãos e .entidades que não participaram do registro de preços, quando desej arem
fazer uso da A.ta de Registro de preços, de'ver ão consultar o ó rqão gerenciador da Ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
17.1.2.2.Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes é futuras decorrentes da Ata,
a_ssumidascomo órgão gerenc:iladO're órgãos participantes.
17. íl,2..3.As aquisições ou as cont.rat.ações ad.i.ciona í s mediante adesão à Ata não poderão
exceder, por órgão ou e.ntidade, a cinquerrta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na Ata do Registro de Preços para o órgão gerenciador e
6rgão.s participantes.
17.1.2.4. O quanti tati '110 decor rent.e das adesões à Ata não poderá exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
17.1.2.5. Após a autori zação do órgão gerenciador, o 6rgão não participante deverá efeti var a
aquisição 01.1 contratação solicit,ada em até novent<:idias, observado o prazo de vigência da Ata
de Registro de preços.
17.1. 2. 6.Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento peLo
fornecedor das obr-iqaçõe s cont r atuaLme.nte as sumidas e a aplicação, observada a ampla def esa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, inf.ormand.o as ocor r ênc ias ao ó r qão
gerenciad.or.
1'7.2.0 usuário da Ata, sempre que desejar efetivar a contratação do .objeto registrad.o fará
através de solicitaçã.o ao gerenciador do sí.st.ema de registro de preços., mediante processo
regular.

18.0.DA CONTRATAÇÃO
lS.I.As .obrigações decorrentes da execução do objeto d.o presente certame, c.onstantes da Ata. de
Registr.o de Preços serão firmadas com o ORC, .observadas as corid.i.ções estabelecidas neste
instrumento e nas disposições do ArL 62 da Lei 8.6.66/93, e será formalizada através de:
18.l.l.pedido de Compraquando o objeto não env.olver obrigações futuras, inclusive assistência
e garantia ..
18.1.2 ..Ped ido de Comprae Contrato, quando presentes obrigações futuras.
18.2.0 praz.o para retirada do Pe.di.do de C.ompra, será de 05 (cinc.o) dias c.onsecutiv.os,
çonsiderados da data da convocação.
18.3. O quanti tati vo do obj et.o a ser executado. será exclusivamente o fixado n.o correspond ..ente
Pedido de C.omprae observará, .obriga..toriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
l8.4.Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de C.ompra, e .ocorrendo esta dentr.o do
pr azo de validade da Ata de Registr.o de Preç.os, o licitante perderá t.odos os direi tos que
p.orventura tenha .obtid.o comovencedor da licitaçã.o.
l!1.5. É permitid.o ao ORC,no cas'o do licitante -venced.ornão comparecer para retirar o Pedido de
Compra no pr azo e cond.i çõe s estabelecidos, convocar' os licitantes remanescentes, na ordem de
classi ficação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, apl icadas
aos faltosos às penalidades cabiveis.
18.6.0 contrato .ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser
assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços ..
18.7.0 contrato que eventualmente venha a se r assinad.o pe I.o licitante vencedor, p.oderá ser
alterado, unilateralmente peLo Contratante ou por acordo entre as partes, nos ca.sos previstos
no Art. 65 e será rescindid.o, de pleno direi to, c.onforme o disposto no s Arts. 77, 7:8 e 79,
todo'S da Lei 8.666/93; e realizad.o na forma de fornecimento parcelada.
l8.8.A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do
sistema, c.onsiderando-se o disposto no Art. 15, § 4°, da 8.666/93.

19.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva Ata de Registro
celebrar o contrato, de-ixar de entregar ou apresentar documentaçã.o falsa ex
certame, ensej ar o retardament.o da execução de seu obj eto, não mantiver a propost ,
fraudar na execução do c.ontrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fr
ficará impedido de. licitar e c..ontratar com a União, Estados, Distrito Federal o
será descredenciado do sistema de Cadastramento Unificado de F.ornecedores
sistemas semelhantes mantidos por Estados., Distrito Federal .ou Municipios, pelo
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05 (cinco) anos., sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais comi nações
legais.
19.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos Leqa.is ,
sujei tará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts. g6 e 87 da Lei $.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entréga, no inicio ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre O' valor contratado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
19.3.8e o valor da multa ou indenização devida
comunicação ao Contratado, será automaticamente
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
19.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
escrita ao contratado, e publicado na imprensa oficial,- excluídas as penalidades de
advertência e muI ta de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

não for recolhido no prazo de
descontado da primeira parcela
juros mor at ó r i os de 1% (umpor
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20.0.00 RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
20.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORCdo objeto licitado, observadas suas
características, se fará mediante r ecLbo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão
especifica devidamente designados, após a verificação da quantida.de, qualidade e outros
aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinente_s,
e consequente aceitação.

21.0.00 PAGAMENTO
21.1. O pagamento será realizado mediante processo regular
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para
dias, contados do período de adimplemento.
21.2.0 desembolso máximodo período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
21.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaçã.o qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtUde de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer

e em observância às normas e
ocorrer no prazo de até trinta

natureza.

22.0.00 REAJUSTAMENTO
22.1.0s preços contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
22.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
22.3. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econõmi co+f í-nance i r o do preço inicialmente
registrado o gerenciador do sistema, 'se julgar conveniente, poder-á optar pelo cancelamento do
preço, liberando o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou
determinar a negociação:
22.3.1.Quando o preç.o registrado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveniente, o gerenciador do sistema convocará os fornecedores para negociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificações. Os fornecedores que não aceitarem reduzir Seus preços aos valo.res praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. A ordem de
Classificação do fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercadO'
observará a classificação original.
22.3.2.Na ocorrência do preço dê mercado torna-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão. ge·re_nciado.rpoderá:
22.3.2.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra an-tes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
22.3.2.2.Convocar os demais fornecedores para assegurar igual 0portunidade de negociação.
22.4. O realinhamento deverá ser pr eced.ido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de
dados, indices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponiveis que assegurem o levantamento
adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de
guardar a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou
rejeitar o pedido.
22.5.Definido o valor máximo a ser pa.go pelo ORC, o novo preço para o respectivo item deverá
ser cons-ignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, qual estar á o
fornecedor vinculado.
22.6.Não havendo êxito nas negociações, o ORCde'verá proceder à revogação Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtençãO da. contratação mais vant

23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ ou
relativa ao certame, qualquer tipo de ihdenização.
23.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuração legal,
mais de um_aLicitante.

presentar



~J
23.3.A presente licitação soment·e poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
23.4.Caso as datas previstas para a realização dos
declaradas feriado, e não havendo ratificação
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente,
previstos.
23.5. Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido 'Os materiais e
postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de. aquisição
regular,mente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
2.3.6.0$ preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos
serviços não previstos será regulada pelas cond.i.çõe s e cláus.ulas do contrato 'Original.
23..7.0 ORCpor converríênc í.a administrativa ou técnica, se reserva no direi to de paralisar a
qualquer tempo a .exeouç ão dos serviços, cientificando devidamente o 'Contratade.
23.8. Decairá do direi te de impugnar perante o ORCnos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois de jUlgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
23.9.Nos valores apresentados pel os licitantes, já deverão estar incluidos os custos com
aquisição de mat.erí.a.l, mão-de-obra utilizada, impestos, encargos, f retes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
23.10. Este instrumento convocatório
disponibilizados em meio magnético,
procedimentos definidos pelo ORC.
23.11.As dúvidas surgidas após a apresentação das prepostas e 'Os casos omissos neste
instrumento, ficarão única e exclusivament.e sujeitos a interpretação de Pregoeiro, sendo
facultada ao mesmoou a autoridade superior do ORC,em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instruçãe do processo.
23.12. Para dirimir contrové.rsias decorrentes dest certame, exclui do quaLquer outro, o fore
compe.t.ent.eé o da Comarca de Mamanguape.

eventos da presente licitação sejam
da convecação, ficam t.rarrsf er í.doe
no mesmo I'OGal e hora anteriormente

e tod'Os os seus element'Os constitutiv'Os, estã'O
podendo s-er obtidos junto ao Pregoeiro, observados 'Os

Itap'OT'Or'Oca- PB, 14



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE I.TAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2020

TERMQDE.REFERÊNCIA- ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO
1.1.constitui objeto desta lici tação: Aquisições parceladas
atender as demandas das dive.rsas Secretarias deste Municipio,
Saúde, bem cornoprogramas federais da educação.

de pães,
inclusive

bolos destinados a
Fundo Municipal de

2.0 ..nJSTIFICATIVA
2.1.Considerando as necessidades do ORe, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessar i os para viabilizar a contratação em tela. As
características e especificações do objeto ora licitado são:

C:ÓDIGO .-L DIS~~ÂO
1 IPão de sal, tipo ftancês, 50g depoí.s de assado,

'fzesco do dia da entrega, elaborado com farinha de
'trigo especial, isento de impurezas e corpos
lestranhos.

2 'Pão de cach-;;rro q.uente, tamanho normaL, fresco do,
lctia da entrega, elaborado com farinha de trigo,
espec i.aL, isento de impurezas e corpos estranhos.

3 -)01_0 _d~-;vos, ..=.~ples, - tamanho-més!io,l ki -
4 [Pão Tipo Doce composição mínima da massa: farinha,

de trigo, água, fermento biológico, açúcar, Coco,
.raLado o~~oia?ada" _pesando no minimo 50 grama~.

UNIDADE
KG

KG 50001 8,50" 42.500,001
J
I

3000r ,
KG 12,00' 36.000,OOJ
KG 4000j 8,50 34.00.0,001

Total l~.Q_.290' ooi

3.0.0BRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem cornopor todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
aLteraçôes, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que Constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o ol:;>jeto da contratação, salvo mediante
prévia e expres sa autorização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5. Emitir Nota Fis.cal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observãncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especi f icações técnicas
correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estimado pelo ORC ou manifestamente
inexeqüivel nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado, Esta
ocorrência não desclassifica aut.omat.í.camerrt.e a proposta, quando for o caso, apenas' o i tem
correspondente, relacionado ne~te anexo, na coluna código.
4.2.0 valor estimado que o ORe se propõe a pagar pelo obj eto ora licitado Valor de
Referência -, está acima indicado.
4.3. Os lances verbais s-erão efetuados em unidade. monetária nacional.

S.O.MODELO DA
5.l.É parte
correspondent ,
desde que sej

Termo de Referência o modelo de proposta de preços
Li.c í,tante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.-------"



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2020

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2020

OBJETO: Aquisições parceladas de pães, bolos destinados a atender as demandas das diversas
Secretarias deste Município, inclusive Fundo Municipal de Saúde, bem como programas federais
da educação.

PROPONENTE:

Prez.ados Senhores,

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

4

DIscRiMINAÇÃo - MAacA/MODELOI UNIDADE
Pão de sal, tipo francês, 5Õg-depois de -~. -- r KG
,assado, fresco do dia da entrega,
elaborado corri farinha de trigo especial,
lis,:_nto de iml?_uE.eza~e corpos estranho~.
Pão de cachorro quente, tamanho normal,
fresco do dia da entrega, elaborado com
farinha de trigo especial, isento de
p.mpurezas e cor os estranhos.
IBolo ~~.;- simPi~s, tamanho médio I
[kg.
")PãO Tipo Doce composição mínima da
~assa: farinha de t r í.qe, água, fermento
.biológico, açúcar, Coco ralado ou
'Goiabada, pesando :_Jomínimo 50 <[rama_:;_.

QUANTIDÃDfl p. UNITÁRIO -~ .s.TOTAL j
80ÕÕr ! I

_ _J

CÓDIGO
1

2 KG

3 KG

KG

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

/ de de _

Responsável

CNPJ
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FOLHA01/02

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2020

MODELOSDEDECLARAÇÕES

REF.: PREGÃOPRESENCIALN° 00032/2020
PREFEITURAMUNICIPALDE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

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

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

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

C.onforme exigência contida na Lei 8.666/93, ArL 32, §2o, o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à
hab.iLit'ação Zper t.Lc.í.paç ãó na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado
fa1imentar, estando ciente. da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressal ta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito: Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

3.0 - 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 ne.I.e estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕESDEVEMOSER ELABORADASEMPAPELTIMBRADODOLICITANTE,QUANDO



FOLHA02/02
REF.: PREGÃOPRESENCIALN° 00032/2020
PREFEITURAMUNICIPALDE ITAPOROROCA sr
PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃOde elaboraçã,o independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente
consti tuido de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial n?
00032/2020, declara, sob as pertas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para partiICipar do Pregão Presencial nO 00032/2020 foi
maneira Lndependent;e pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
di reta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
potencial ou de fato do Preg.ão Presencial n? 00032/202'0,por qualquer meio ou
pessoa;

elaborada de
ou em parte,
participante
por qualquer

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n?
00032/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial nO 00032/2020, por qLialquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por quaiquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do. Pregã.o PresenciaI n° 000.32/2020quanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n? 00032/2020
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nO 00032/2020 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nO 00032/2020
não foi, no .t.odo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Itapororoca antes da abertura oficial das propostas; e

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

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇ0ESDEVERÃOSERELABORADASEMPAPELTIMBRADODOLICITANTE,QUANDOFORO CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2020

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABUITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIÂL W Q0032/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

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

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

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

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

---------------------------------------------------------------- - - . - -------------------------------------------



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO

51

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2020

MINUTADAATADEREGISTRODEPREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: ..../2020

Aos .. dias dó mês de .. de ... , na sede da Comissão Permanente de Licitaçã.o da Prefeitura
,Municipal de Itapororoca, Estado da Paraiba, localizada na Rua Frei Damião Bozzano - Centro -
Itapororoca PB, nos termos da Lei Federal nO 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal n? 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n? 123, de
14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n? 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; Decreto
Municipal nO 015, de 04 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial n° 00032/2020 que objetiva o registro de preços para:
Aquisições parceladas de pães, bolos destinados a atender as demandas das diversas Secretar ias
deste Municipio, inclusive Fundo Municipal de Saúde, bem corno programas federais da educação;
~esolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PRE.FEITURAMUNICIPA1DE
ITAPOROROCA- CNPJnO 09.165.176/0001-78.

'VENCEDOR:
\CNPJ:_
ITEM ~~CI_FICAçÃO MARCA+-- - UNID. QUANT·l P.UNIT.

~ 1
_l._P.TOTAL I

r- .
=T""OT--W-::-:::;'!-- ----i..____ __l

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PRE.ÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vlgencia de 12 (doze) meses, considerados da data
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Itapororoca firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados,
facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a
recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efet ivaç'ão da contratação do objetó registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições
constantes do Edital de. licitação que a pr ecedeu, modalidade Pregão presencial n? 00032/2020,
parte integrante do presente instrumento de c:.ompromisso.A presente Ata de Registro de Preços,
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Itapororoca, que também é o órgão gerenciador responsável pela
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades
Presencial nO 00032/2020,
órgão gerenciador.

da administração pública, observadas as disposições do Pregão
que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n° 00032/2020 e seus- anexos, e a seguinte
proposta vencedora do referido certame:

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Item(s) :
Valor: R$

Item(s):
Valor: R$



Para dirimi.r as questões decorrentes da utilização da presente Ata,
Comarca de Mamanguape.

fica eleito o Foro da

Sg



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2020

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ..../...-CPL

ITAPOROROCA E .... '"_ .... ,
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE

TERMO DE CONTRATO QUE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nO 00032/2020, processada nos
termos da Lei Federal n? 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n?
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal nO 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; Decreto Municipal nO 015, de 04 de Janeiro
de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referida,snormas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de'pães, bolos destinados a atender
as demandas das diversas Secretarias deste Município, inclusive Fundo Municipal de Saúde, bem
como programas federais da educação.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão Presencial n° 0.0032'/2020e 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 (;2UARTA- DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano" exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5~ e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca:
02.000 Gabinete do Prefeito
03.00.0Secretaria Municipal de Administração
04.000 Secretaria Municipal de Finanças
05.00.0SeE Munic Educaç.ão,Cultura, Esp e Lazer
07.000 Secretaria Municipal de Ação Social
08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid
11.110 Sec Municipal de Agricultura
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
3390.30 Material de Consumo

cLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento ser.á efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo reg
maneira: Para ocorrer no prazo de até trinta dias, contados do período de adi

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

, da seguinte
nto.



/;0
o prazo máximopara a execução do objeto
adroite prorrogação nos casos previstos
considerado a partir da emissão do Pedido

Entrega: Imediata
O prazo de vigência do presente contrato será de t.e rrn'i nado : até o final do exercício financeiro
de ... , considerado da data de sua assinatura.

ora contratado, conforme suas características,
pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e
àe Compra:

e que
será

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivarnente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado t.odo s os meios neceas á r ios. par.a o f í eI fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encont.r.ada quant-o 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, comobservância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem comopor todas as despesas e comprom:i!ssosassumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o repr-esent.e integralmente em todos os seus atos;
d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos SOlicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou do.Lo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaçãO ou o acompanhamentopelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub+corrtr ataz , no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações asSumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado~ garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - adver t ências b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c - mu.I ta de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parc iaL do contrato; d simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas'na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

cLÁuSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões, decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape..

E, por estarem de. pleno .acordo, foi Lavr-ado 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 PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LlCITAÇAo
PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2020

Toma público que farã realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - ltapororoca - PB, às 09:00 horas do dia 27 de
Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do típó menor preço, visando
formar Sistema de Registro de Preços para contratações Muras, para: Aquisições
parceladas de pães,bolos destinados a atender as demandas das diversas Secretarias
deste Municlpio, inclusive Fundo Municipal de Saúde, bem como programas federais da
educação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nO
10.520/02 e Decreto Municipal nO.028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3294U 12. E-mail:
pmilicitacao2013@hotmail.com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov..br.

Itapororoca - PB, 14 de Agosto de 2020
TARCfslO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PUBLICAR:
D - Diário Oficial da União - 17.08.20
D - Diário Oficial do Estado - 15.08.20
D - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame -17.08.20



ESTADODA PARAIBA
PREFEITURAMUNICIPALDEITAPOROROCA

AVISODELICITAÇÃO
##ATOPREGÃOPRESENCIALNll 00032/2020

##TEXTorna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficiai e Equipe de
Apoio, sediada na Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às
09:00 horas do dia 27 de Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços
para contratações futuras, para: Aquisições parceladas de pães, bolos destinados
a atender as demandas das diversas Secretarias deste Município, inclusive Fundo
Municipal de Saúde, bem como programas federais da educação. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nll 10.520/02 e
Decreto Municipal n!l. 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. E-mail:
pmilic:itaca02013@hotlllail.com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.br ou
www.tce.pb.gov.br. Itapororoca - PB,14 de Agosto de 2020
TARCislOFRANÇADASILVA- Pregoeiro Oficial
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A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 14/08/2020 16:27:38
Origem do Ofício: Prefeitura Municipal de Itapororoca
Operador: Alissandra Maria Conceição de Brito
Ofício: 5984171
Data prevista de publicação: 17/08/2020
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

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

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

12862198 AVISO PP32-2020.rtf 7b8f71b36882c8cc 6,00 R$ 198,24500605558ef0795c
TOTAL DOOFICIO 6,00 RS 198 24
CRÉDITOSUTILIZADOS R$ 19824
TOTALA PAGAR R$ 0,00

https://inc0m.in.gov.br/recibo.do?idof=5984171 14/08/2020



42 João Pessoa· Sábado, 15 de Agosto de 2020 Dlárto Oficiai ~'

PREFEITUR4. MUNICII'AL DE L>\GOA SECA

EXTRA TO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPl (!\JASCARAS, LUVAS, OXIMETR0 E OUTROS),
DEFO~APARCELADA, PARAATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARlAJ\.(UNlCll'AL
DE SAlIDE, MUNlC!PlO DE LAGOA SECA - PB, FUNDAMEl'<'TO LEGAL: Pregão Eíetrônico n'
UOOIMi2020.DOTAÇAO: ReCUl1!OSFedendo Próprios do Municípic de Lagoa Seca: OJ.OOMSecretaria
de Saúde -10 301 20022027 Manutenção das Atividades da Secretaria de Salide- 1001 Recursos Or
dín:írio.s-04.004 Fundo Municipal de Salide-IO 301 J002 2037 Manutenção das atividades do Bloco
de Al"n~:1o Básica (BI...1-\1'B)-1211 Receitas do Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde-eIü
302 10022039 Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) - 1211 Receitas de
Impostos e deTransferência de Impostos -Salide-33c90.30 99 Material de Consumo .. VIGÊNCL~: até
20/1J12020. PAlITES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CTN·00l65/2020-
20.07.20-CIRURGJCASAOFELlPEPRODlJTOSPARASAUDEEIRELI-CNPJ:07.626.TI6/0001-60
- R$19.300,00, CT N'00166i2020 - 20.07.20 - INS1TIUTO TRAVESSV\. - CNPJ: 10.271.915/0001-
95 - R$ 9.500,00: CTN' 00J671202Q - 20.07.20 - MGS BRASIL DISTRl.BUlDORAEIREU - CNPJ:
25.329.90110001.-52 - RS 44.786.00: CTN· 00168/2020 - 20.07.20 - ESTEFANlA LINS ALVES DA
SILVA- CNPJ: 33.526.357/0001-67 - RS 24.000,00; CTN' 00169/2020- 20.07.20- HELDER WALNER
SILVANASCIMENTO - CNPJ: 35.215.549/0001-88 - as 11.100,00.

eltura Municipal
araúbas

PREFEITtTR.4. MUNIClPAL DE CARAtlBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAiJDE DE CARAIJIIAS

AVISO DE JULGAMENTO
.DE IMPUGNAÇ..iO AO EDfl'AL

O Fundo Municipal de Caraúbas -.PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrito. TORNA púB ICO
que o pedido de ll\{]'UGNAÇAOAO EDIT.4.LDO PREGAO"ELETR,ÔNICO N.' 1000112020, temp sti
'vamente.interpostopela empresa: GOLDEN CLEAN PRODlJTOS COMERCWS EIREU -ME-C J:
15.250.965/0001-00, foianalisado ejulgado PROCEDENTE, conforme Ata de Julgamento constante n
mos do Processo. Considerando a necessidade de alteração no Edital que afeta diretamente a elaboração
dás propostas, a data de abertura da refenda licitação prevista pur. o dia 17/08/2020 às 09:00 hOl'aS. iica
SUSPENSA. lntormações:no hanirio dil. 7:30 "-' 11:30 horus dos dias úteis, DO seguinte .ndere~o - Rua
El,pcdicioruirio Luiz Tenól;o Leão, 699 _.Centro - Caraübas - PB. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail:
Iicitac",,@caraubas.pb.gov.br.

Caralib, .. - PB, 14 d. Agosto de 2020
SONILDO HOSnO DA SILVA

PI-egoeiro OJidal

Prefeitura Municipal
de Damião

PREFElTUR.<\ MUNICIPAL DE DAMI ....O

R4TIFrc.4.çAo EADJUDICAÇÃO
DISPENSA N"DPOOUI3I2020

N(js termos dos olOlllel1tosconslillltes da respectiva Exposição de Motivos que instrui " pro""ssu c
observado o parecer doAs.ossaria Jurídica, referente a Di''Pensa de Licil:àçiio n· DP00013;2020. que
objetiva: Aquisi9ão de testes lMUNOR.U'IDO IGGflGM COVID-19, para atender as neces,sidades do
Fundo Municipal de Salide; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objelo a:
ClRURGICA CAMPlli'ENSE LIDAEPP- CNPJ: 12.734.018/0001-04 - RS 14.400,00.

Damião - PB, 14 de Agosto de 2020
LUCILDO .'ERNANDES DE OLIVEIRA

P",C.lto

EX1'RATOS
PREFEITUR4. MUNICIPAL DE DAMI..\O

EXTRUO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR.4.TO N ° 00451202O-CPL
Conb'alante: Prefeitura Municipal de Damião
Controtada: BSR CONSTRlJTORA E LOCADOR.:\EIREu.
Objeto: O presente T.'IlDo Aditivo tem por objeto allJ:nl a cláusula tere"ir.. úo contruto o" 004512020-
CPI, para acréscimo do valor de RS 42.045,51 (quarenta e dois mil. quarenta e cinco reais e cinquenta
e um. centavo). que corresponde ao 'percentual aproximado de 25% do valor conlTatado, passando o
valor total do contn\to à sef de RS.-213.477,52 (duzentos t:: trez~ mil, qWlb"oc\!ntosti setenta e sele l't:a.is
e cinquenta e dois Ci:::rrtavos).
Valor do Aditivo: Rli 42.045,51.
Tomada de Preços ri·: 000112020
Dilta da Assi""tnm do aditivo: 21 d",Julho de 2020.
LUClLDO FERNANDES DE OLIVEIRA
PREFEITO

EXTRATO DE CONTR4.TO
OBJETO: Aquisição de testes IMUNOR.<\PlDO lGGflGM COVTD-19, pum atender as necessidades
do Fund~ Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL.: Dispensa de Licitação u" DPOOO1312020.
DOTAÇAO: Recursos Próprios do Município de DUllUiio:06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ
DE (SEC. SAUDE) -10.301.2009.2029 - MA.NTER ATIVlDADES DE ATENCAo BÁSICA DE
SAÚDE. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSÚMO. VWÊNClA:
até 13/09/2020. PARTE,,<;CON"mATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CTN' 00080/2020
- 14.08.20 - CIRURGICA CAMPINENSE LTDAEPP - cNPJ: 12.734.0l &/OOOl-04- RS 14.400,00.

E.XTR4.TO DE ADITIVO' DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 004512020-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Damião
Contratada: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIREU
Objeto: O presente Telmo Aditivo tem por objeto prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo
previsto na cláusula sétima do contrato n" 004512020-CP.L, contado a partir do dia 28.07.2020 até o dia
24.11.2020.
Tomada de Preços n": 0001/2020
Data da Assinatura do aditivo: 28 de Julho de 2,cO,~2.0~.:.- _
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIR.4,·
I'.REFEIT

Prefeitura Municipal
de ltapororoca

UClTAglO I
PREFEITUR4. MUNICIPAL 1)E ITAPORO'ROCA

AVISO DE UCl.TAÇÃO
PREGÃO PRESENCL.<\L N° 0003212020

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe do Apoio, sediada na R FI"i
Damião Bozzano, 07 - Centro - ltapororoca - Ps, às 09:00 horas do dia 27 de Agosto de 2020, Iici ção
modalidade Pregão Presencial. ..do tipo menor preço..visando fonnar Sistema de Registro de Preços ·a
contratações Iutunas, para: Aquisições parceladas de pães, bolos destinados a atender as demande da.
diversas Secretarias deste Município, inclusive FundoMunicipal de Saúde. bem comoprogramas fedo ais
da educação, Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal u'' 10.520/ 2 e
Decreto Municipal n", 028{2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úle no
endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112, E-mail: pmilicitacao20J3@botmail.com. Edital.v ",v.
itapororoca.pb.gov.br ou wwwtce.pb.gov.br,

, II:àPQroroca- PB. 14 de Agosto.de
TARCISIO FRANÇA DA SDNA

1',..,~""il'U0fIda1

r UCITAÇõES
PREFEITlJRA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GESTOR E FISCAL j)()CONTRATO
DISPENSA N"DVOOO2011020

Nos termos da nOl,!",vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: LOCAÇÂb
MENSAL DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARiA DE SAÚDE
-Sl-dS~ DES1GNO as selvidor ... Laris •• Correia Moura Ramos. Secret:ária de Saúde, COluO Gestora; e
Gilvanira Maria Gomes Lucen. Sampaio, Controlada.a Geral. pam Fiscal, do contrato decorrente da
Dispensa de Licitaç;io n' DV00020/2020, especialmente pam acompanhar c fisc:,lizar a ex<cução do
retelido contrato, respectivamente.

Soledade - PR 13 de Agosto de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Pn:fdtu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SO'LEDADE

EXTRAl'O DE DL'lPENSA UE LICITAÇÃO
PROCESSO: Expo.ição de Motivos n" DV00020i2020. OBJETO: LOCAÇÃO l\lENSALDE VEicu
LO PAR.".ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 24, inciso U, da Lei Federal o' 8:666{93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO' Soc,,,!arÍa
Muniçipal úe S.üde - Sms. RATmCAçÃO: Prefeito, '"" 1310812020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO UE ThlPlIGNAÇÃO UE EDITAL
PREGÂO ELETRÔNICO N° 00001-2020

A Comissão Permanente de ücitayão toma público que. a impugnação de edita) apreSentada no dia
13/08/2020 pela eropr,,"" Equilibrium Distrib'lÍdora de Medicamentos ONPJ: 07.642.426{000 1..98'toi
deferida. Sendo assim. a nova data do certame será dia 20/08/2020 às 10:00 a ataforma www.pol.lal
decompraspublicas.com.br. W"onnaç.(ie!i:no horário das 07:00 as 13:00 bor d dias úteis, no endereço
supracitado. Thlefone: (083) 3383-1725/1094. &mail: pre!.eiturasoledadepail.com.

•. Solt! ai
R4.FAELLillZJOSEARAUJO somo BATI '1/

l'RESIDENTE DA COMISSAo I
I

i
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PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITÉ
AVISODE ADJUDICAÇÃO

PREGÃOELETRONICON. 5/2020

A ~refeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna
pÚblico que adjudicou o obJeto desta lícttação em favor de NAYLYNIKARENRIBEIRO
SANTOS LTDA CNPJ 27,228.401/0001·50 no valor total de RS 124.649,10. Demais
informações 83-3372-2246.

Cuité - PS,14 de agosto de 2020.
BRUCEDA SILVASANTOS

AVISODE ADJUD1CAÇÃO
PREGÃOELETRONICONO6/2020

A PrefeituraMunicip.alde Cuité/PB1por intermédio de seu Pregoeiro,torna
público que adjudicou o objeto desta licitação em favor de JOSERONALDODESOUSASILVA
48831735420CNPJ22.090.045/0001-37Valor RS908.194,65, PEDROHENRIQUESDASILVA
JUNIORCNPJ08.271.374/0001-53 Valor R$ 117.343,24e WILTONDA COSTASANTOSCNpJ
09.319.988/0001·20Valor R$75.728,83,Valor Total: R$ 1.101.266,72.Demais Informações
83-3372-2246.

Coite - PB,14 de agosto de 20.20.
BRUCEDA SILVASANTOS

AVISODEHOMOLOGAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICON. 5/2020

A Prefeitura do Municlpio de CuM/PB, torna público que homologou a
adjudicaçãodo objeto desta licitação em favor de NAYLYNEKARENRIBEIROSANTOSLTDA
CNPJ 27.228.4Ill/0001-50 no valor total de R$ 124.649,1:0. Em consequência, ficam
convocados os proponentes para assinatura da instrumento de contrato, nos termos do
art. 64, caput, da Lei nO.8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejufto
das sanções previstas em lel. Demais_Ir-formações83-3372-2246.

Cuité - PB, 14 de agosto de 2020.
CHARLESCRISTlANOINACIODA SILVA

Prefeito

AVISODE HOMOlOGAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICON. 6/2020

A Prefeitura do MunicípiO de Cuité/PB, torna público que homologou a
adjudicação dó objeto desta licitação em favor de JOSERONAlDO DE 'SOUSASILVA
48831735420CNPJ22.090.045/0001-37Valor R$908.194,65, PEDROHENRIQUESDASILVA
JUNIORCNPJ08.271.374/0001-53Valor R$ 117.343,24e WILTONDA COSTASANTOSCNPJ
09.319.988/0001-20 Valor R$ 75.728,83, Valor Total: R$ 1..101.266,72. Em consequência,
ficam convocados os proponentes para assinatura doo Instrumento de contrato, nos termos
do art. 64, caput, da Lei nO.8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem
prejuízo das sançõesprevistas em lei.,Demais informações 83-3372-2246.

Cuité - PB, 14 de agosto de 2020.
CHARLESCRISTIANOINAOO DA SILVA

Prefeito

AVISODEPRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOSNO2/2020

OBJETO:CONTRATAÇÃODE EMPRESAPARAPAVIMENTAÇÃODE 11 (ONZE)RUAS,NESTE
MUNiCíPIO.NOVA DATA,HORAE LOCAL:02/09/2020, às 09:00 horas (horário local), na
sal_ada CPl, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Çuité
- PB. MOTIVO DA PRORROGAÇÃO:reformulaçào do edital e/ou seus anexos. EDITALE
INFORMAÇÕES:OS interessados poderão obter cópia do Edital completo junto a CPLno
endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou www.tce_.pb.gov.br. Demais
informações na sede da CPL, pelos telefones (83) 3372-2246/2447 ou por e-mail
licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité - PB, 14 de agosto de 2020.
BRUCEDA SILVASANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURAMUNICIPAL DE IGARACY
RESULTADODE HABILITAÇÃO

PREGÃOPRESENCIALNO33/2o;!O

A Prefeitura Municipal de Igaracy, atravês de SUa' pregoeira, vem· por meio
deste tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e
Julgaf]1ento de Proposta do PREGÃOPRESENCIALN' 00033/2020, com o seu objeto
Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do Município de Igaracy . PB,
Conforme especificação do edital. Sendo declarada HABIUTADAS as ell'pr.sas:
DROGAFONTELTDA- Vaiar: RS34.695,00 (Trinta e quatro mil seiscentosnoventa e dnco
reals); NNMED- DISTRIBUICAO,_lMPORTACAOE ElCPORTACAODEMEDICAMENTO- Valor:
R$ 31.274,00 (Trinta e um mil, duzentos setenta e quatro reaiS).

Igaracy - PB,14 de agosto de 2020.
MARIASUEULOPESDESOUZA

RESULTADOOEHABILITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALNO34/2020

A Prefeitura Municipal de Igaracy, atravês de' sua pregoeira, vem por meio
de~te tornar público para conhecim~nto dos interessados, o resultado de habllita'ção ~
Julgamento de Propo''ta do PREGÃOPRESENCIALN' 00034/2020,. éom o seu obJeto
Aquisição de ,medicamentOsdestinados a unidade Mista de Saúde, PSFse SAMU(192)do
Municfpio de Igaracy- PB.Conforme especifitação do edital. Sendo declaradaHABILITADAS
as empresas:DROGAFONTELTDA- Vaiar: R$6.685,00 (Seismil e seiscentosoitenta e cinco
reais); NNMED- DISTRI8UICAO.IMPORTACAoE EXPORTACAODEMEDICAMENTO- Vaiar:
RS12.885,00 (Doze mil. oitocentos e oitenta e cinco reais)

Igaracy- PB, 14 de agosto de 2020.
MARIASUELILOPESDESOUZA

RESULTADODEHABIUTAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALN' 35/2020

A Prefeitura Municipal de Igar~cy. através de seu pregoeiro. vem por meio deste
tornar publico para conhetiinento, dos interessados, o resultado de habilítação e Julgamento
de Propostado PREGÃOPRESENCIALN. 00035/2020, com o seu Aquisiçãode medicamentos
de usoC.ontroladodestinadosa FarmáciaBásica,UnidadeMista de Saúde,PSF'se SAMUI192)
do Municlpio de Igaracy- PS.Conformeespecificação'do edital. SendodeclaradaHABILITADA
a empresa:DROGAFONTELTDA- Vaiar: R$15.307,00 (Quinzemil, trezentos e sete reais).

Igaracy- PS,14 de agosto de 20.20.
MARIASUELILOPESDESOUZA

Esio! documento pode ser verificado f'l1J end~r.eçQ I!Ietr6nlco
http://www.ln.gov.brJautentíddade.h.tml. pelo CÓd~D05302020081'700196

PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAPORANGA
AVISODE LICITAÇÃO

TOMAOA DEPREÇOSNO7/2020

PROCESSOUCITATÓ.RION. 069/2020. OBJETO:PAVIMENTAÇÃOEDRENAGEMDEDIVERSAS
RUASDOSBAIRROSBELAVISTAEADAILTONTEiXEIRANOMUNiCíPIODEITAPORANGA-PB.
Data da Abertura: ,03/09/2020 às 08h30min (horária local)
Local: SEDEDA doMARA MUNICIPALDEVEREADORES
AV. GETÚLIOVARGAS,139, CENTRO- ITAPORANGA-PB- CEP:58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal n' 8.666/93
Valor Estimado: R$ 1.338.410,,37(um milhão trezentos e trinta e oito mil quatrocentos e
dez reais e' trinta e sete centavos).
Recursos:Ministério do üesenvolvlmento Regional- Governo Federal
Governo Municipal - Prefeitura Municipal de Itaporanga/PS

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da (PL -
Comissão Permanente de ucltação da Prefeitura Municipal de rtaporanga . PB, na Praça
João Pessoal' 36, Bairro Centro, Anexo à sede da Prefeitura.

Itaporanga - PB, 12 de agosto de 2020.
CHARLESCORCINODA ~ILVA

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAlN. 32/2020

r Torna público que farâ reallzar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na RuaFrei Damião Bozzano,07 - Centro - ttapororoca - PB,às 09:00 horas do dia
27 de Agosto de 2020. licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço.
visando formar Sistema, de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisições
parceladas de pães, bojos destinados 3 atender as demandas das diversas secretarias deste
Munidpio, inclusive Fundo Municipal de Saúde, bem como programas federais da
educação. Recursos: previstos no orçamento' vigente. Fundamento legal: lei Federal nV
10.520/02 e Decreto Municipal n•. 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, 110 endereço supracitado. Telefone, (083) 32941112. E-mail:
pmlllcitaca02013@hotmail.com. Edital: www.ltapororoca.pb.gov.br cu www.tce,pb.gov.br.

ltaperoroca - PS, 14 de Agosto de 2020.
TARCfslOFRANÇADA SILVA

Pregoeiro Oficial

EXTRATODETERMOADITIVO

Espécie: 5? Termo Aditivo ao Contrate ri. 33005/2017 - REQUALIFICAÇÃODO P'ARQUE
ZOOBOTÃNICOARRUDACÂMARA,na cidade de João Pessoa. LICITAÇÃO:C.oncorrência
Pública nQ 33007/2017. CONTRATANTE:Município.de João Pessoa.CONTRATADA:VIRTUAl
ENGENHARIALTDA., CNPJn' 04.297.655/0001-24, Inscrição Estadual n' 16.131.334-5,
InscriçãoMunicipal n" 038969-0. OBJETO:o prazo de vigênCiado.contrato fica prorrogado
por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 840 (oItocentos e quarenta) dias; em
decorrência da necessidade de se prorrogar por mais 120 [ceeto e vinte] dias o prazo de
execução, totalizando 840 loitocentos e quarenta) dias. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:a)
Classificação Funcional: 08.108.15.451.5365.1290 - Implantação e execução de obras
especiais; b) Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
e 4.4.90.51 - obras e instalações;cJFontesde Recu(sos:1001 - RecursosOrdinários e 1510
- outras transferências de convêniosou contratos de repasseda União: d) PPA2018/2021.
BASELEGAL:lei n. 8.666/93. DATADA ASSINATURA:07/0S/2020

SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AVISO
PREGÃOELETRONICON' 33.005/2020

OEIJETO:CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADAPARAPRillAÇÃO DE SERViÇOSDE
INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E DESMONTAGEMDE ILUMINAÇÃO NATALINA COM
FORNECIMENTODEMATERIAISNA ODADEDEJOÃOPESSOA/PB

A Secretaria de Planejãmento da Prefeitura de João Pessoa-Pê., através do seu
pregoeiro. comunica aos interessados, que a impu,gnação ao Edit~l de U.dtação PE n~
33005/2020 interposto pela empresa BKL CONSTRUÇÕESLTDA-EPP'foi RECEBIDOe no
mérIto NÃO PROVIDO,permanecendo Inalterado .o Edital e mantida a sessão para o dia e
horário indicado no preâmbulo do Edital. O fundamerito da decisão poderá ser obtido
através do portal da transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoao,Una sala da
ComissãoEspecialde liCitação da Secretaria de Planejamento - SEPLAN/pMJP.

João Pessoa,PB,14 de agosto de 2020.
EDUARDOHENRIQUEMARINHOALVES

INSTITUTODE PREVIDtNCIA DO MUNiCíPIO - IPM/JP

AVISODEHOMOLOGAÇÃO
PREGÃOElETRÔNICON. 23/2020 - SRP

o Superintendente do IPM,JPtorna público a homologação do Pregão Eletronico
SRP n. 023/2020, que tem por objeto; Serviços de instalação de aparelhos de ares
condicionados, em favor' da empresa' Meta Comercio e Serviços Eireli, CNPl n9
29.903.019/0001-20. para os Lotes I no valor de RS 2.100,00 (dois mil e cem reais), para
o lote II com o valor R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco) e para o Lote III
RS2.100,00 (dois mil e cem reais.)

ROBERTOWAGNERMARIZQUEIROGA
PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATOSDE CONTRATOS

OBJ,ETO:AQUISiÇÃODEMATERIALDEEPI(MASCARAS!LUVAS,OXIMETROE OUTROS),DE
FORMA PARCELADA,PARAATENDERAS NECESSIDADESDA SECRETARIAMUNICIPALDE
SAÚDE,MUNléfplO DE LAGOASECA- PB. FUNDAMENTOLEGAL:Pregão Eletrónico n2
00018/2020. DOTAÇÃO:RecursosFederal e Próprios do Município de lagoa Seca:.01.008
Secretariade Saúde- 10.301 2002 2027 Manutenção dasAtividadesda Secretariade Saúde
- 1001 RecursosOrdinários - 04.004 Fund.o Municipal' de Saúde - 10 301 1002 2037
Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB)- 1211 Receitas de
Imposto's e de Transferêhda de Impostos - Sa'úde - 10 302 1002 2039 Manutençã do
BlocO de Média e Alta Complexidade (BLMAC) - 1211 Receitas.de Impostos
Transferência de Impostos - Saúde - 33.90.30 99 Material de Consumo.. VIGr CI
20/11{2020. PMTESCONTRATANTES:Prefeitura Municipal de lagoa Secae:
CTN. 00165/2020 - 20.07.20 - CIRURGICASAO fEllPE PRODUTOSPARASAUD
CNPJ:07.626.776/0001-60 - RS19.300,00;
CTN. 0016612020- 20.07.20- INSTITUTO.TRAVESSIA- CNPJ:10271.915/0001-95-
CT N9 00167/2020 - 20.07.20 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORAEIRELI
25.329.901/0001-52 - R$ 44.786,00;
CTN. 00168/2020 - 20.07.20 - ESTEFANIAUN'SALVESDA SILVA- CNPJ:33.526.
67 - R$ 24.000,00;
CT N. 00169/2020 ~ 20.07.20 -
35.215.549/0001-88 - RS11.100,00.
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