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ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSi DO SABUGI 

COMISSAO PER1,4ANENTE DE LICITAcA0 

EDITAL - Licitação 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 200109PP00013 
LICITAcAO N ° . 00013/2020 
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 
TIPO: MENOR PREO 

Orgao Realizador do Certarne: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI 
RUA GOVERNADOR RONALDO CUNHA LIMA, SN - CENTRO - SAO JOSE DO SABUGt - PB. 
CEP: 58610-000 - Tel: (83) 34671028. 

O Orgao Realizador do Certarne acirna qualificado, inscrito no CNPJ 08.883.217/0001-07, 
doravante denorninado simplesmente ORC, torna pOblico para conhecirnento de quantos possarn 
interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, 
as 10:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2020 no endereco acirna indicado, licitacAo na 
rnodalidade Pregão Presencial no 00013/2020, tipo menor preco, e o fornecirnento realizado na 
forma parcelada; tudo de acordo corn este instrurnento e ern obserância a Lei Federal no 10.520, 
de 17 de Julho de 2002 e subs idiariarnente a Lei Federal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei 
Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n o  00001, de 02 de Janeiro de 
2019; e legislacao pertinente, consideradas as alteracoes posteriores das referidas norrnas; 
conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a meihor proposta 
para: Contratacào de Microernpresa (ME) ou Ernpresa de Pequeno Porte (EPP), assirn definidas pelo 
art. 3 °  da Lei cornplernentar 123/06 para Aquisicào de Material 1-lospitalar, Agulhas e Outros, de 
acordo corn as quantidades e especificacoes constantes do Terrno de Referenda e dernais 
exigéncias previstas neste edital e seus anexos. 

1.0.DO OBJETO 
1.l.Constitui objeto da presente licitacAo: Contratacao de Microernpresa (ME) ou Ernpresa de 
Pequeno Porte (EPP), assim definidas pelo art. 3 °  da Lei complementar 123/06 para Aquisicao de 
Material Hospitalar, Aguihas e Outros, de acordo corn as quantidades e especificacoes 
constantes do Termo de Referência e dernais exigências previstas neste edital e seus anexos. 
1.2.As especificacoes do objeto ora licitado, encontrarn-se devidarnente detalhadas no 
correspondente Termo de Referenda - Anexo I deste Instrurnento. 
1.3.A contratacào acirna descrita, que será processada nos termos deste instrurnento 
convocatório, especificacoes técnicas e inforrnacöes cornplernentares que o acornpanharn, quando 
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacao de cornpra para suprir dernanda 
especifica - ContratacAo de Microernpresa (ME) ou Ernpresa de Pequeno Porte (EPP), assirn 
definidas pelo art. 3 0  da Lei cornplernentar 123/06 para Aquisicao de Material Hospitalar, 
Agulhas e Outros, de acordo corn as quantidades e especificacoes constantes do Terrno de 
Referência e dernais exigências previstas neste edital e seus anexos -, considerada oportuna e 
imprescindivel, bern corno relevante rnedida de interesse pOblico; e ainda, pela necessidade de 
desenvolvirnento de acöes continuadas para a prornocäo de atividades pertinentes, visando a 
maxirnizacao dos recursos ern relacao aos objetivos prograrnados, observadas as diretrizes e 
rnetas definidas nas ferrarnentas de planejamento aprovadas. 
1.4.Salienta-se que na referida contratacäo, não será concedido o tratarnento diferenciado e 
sirnplificado para as Microempresas e Ernpresas de Pequeno Porte, nos terrnos das disposicöes 
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Cornplernentar no 123/2006, por estarern presentes, isolada ou 
simultanearnente, as situacôes previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesrno diploma 
legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratarnento diferenciado e sirnplificado 
previsto nos dernais Artigos do Capitulo V, Secão I, da LC n°. 123/2006. 

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAcAO DO EDITAL 
2.1.Os envelopes contendo a documentacao relativa a proposta de precos e a habilitagáo para 
execucAo do objeto desta licitacâo, deverào ser entregues ao Pregoeiro Oficial ate as 10:00 
horas do dia 14 de Fevereiro de 2020, no endereco constante do preârnbulo deste instrurnento. 



Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessào püblica para abertura dos referidos 
envelopes. 
2.2.Informac6es ou esclarecirnentos sobre esta licitacão, serão prestados nos horários normais 
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. 
2.3.t facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos 
ou providêricias, referentes ao ato convocatôrio deste certarne, se manifestadas por escrito e 
dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original ate 02 (dois) dias Oteis antes da data fixada 
para realizacAo da respectiva sessão püblica para abertura dos envelopes corn as propostas, nos 
horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereco: Rua Francisco 
Vicente de Morais, 122 - an Lado da Igraja Catolica - Centro - São José do Sabugi - PB. 
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboracao deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a respectiva peticao, respondendo ao interessado no prazo de ate 24 
(vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o pedido. 

3.0.DOS ELEMENTOS PABA LICITAçAO 
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elernentos: 
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - EsPEcIFIcAcOES; 
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARACOES; 
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAcAO DE REGtJLARIDADE - HABILITAcAO; 
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 
3.2.A obtencao do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma: 
3.2.1.Pela Internet: www.saojosedosabugi.pb.gov.br  ou www.tce.pb.gov.br ; e 
3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente. 

4.0.DO SUPORTE LEGAL 
4.1.Esta licitaçao reger-se-a pela Lei Federal n °  10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariarnente a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 
14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n °  00001, de 02 de Janeiro de 2019; e legislacao 
pertinerite, consideradas as alteracoes posteriores das referidas normas; que ficam fazendo 
partes integrantes deste instrurnento, independerite de transcrição. 

5.0.DO PRAZO E D0TAgA0 
5.1.0 prazo máximo para a execucão do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as 
necessidades do ORC, e que admite prorrogacao nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está 
abaixo indicado e será considerado a partir da ernissão do Pedido de Compra: 

Entrega: 5 (cinco) dias 
5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será deterrninado: ate o final do exercicio 
financeiro de 2020, considerado da data de sua assinatura; 
5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitacao, correrào por conta da seguinte 
dotação: 
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10 301 3003 2028 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE 
SAUDE - SOS - 000229 3390.30 19 1214 Material de Consumo-OUTROS MATERIAlS DE CONSUMO - 
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) - 000238 3390.30 19 1211 Material de 
Consumo-OUTROS MATERIAlS DE CONSUMO - Recursos Ordinarios. 

6.0.DAS c0NDIc6ES DE PARTICIPAcA0 
6.1.Os proponentes que desejarern participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois 
envelopes fechados indicando, respectivarnente, PROPOSTA DE PRE0S e DOCUMENTAcAO, devidamente 
identificados, acompanhados da respectiva declaracAo de cumprirnento dos requisitos de 
habilitacão, nos termos definidos neste instrurnento convocatório. 
6.2.A participacao neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislacAo vigente. 
6.3.Não poderao participar os interessados que se encontrern sob o regime falimentar, empresas 
estrangeiras que não funcionem no pals, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para 
licitar ou contratar corn a Administração POblica ou que estejam cumprindo a sancào de 
suspensão do direito de licitar e contratar corn o ORC. 
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Pregos e DocumentaçAo via 
postal - corn Aviso de Recebimento AR -, deverão rerneté-los em tempo hábil ao endereco 
constante do preãrnbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Alixandre Assis Ramos. 
Não sendo rigorosamente observadas as exigêrlcias deste item, os respectivos envelopes não 
serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participacão no certame. 
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a 
permanência de representante credenciado na respectiva sessão püblica, ficará subentendido que 
o licitante abdicou da fase de lances verbais. 
6.6.E vedada a participacao em consórcio. 

7.0. DA REPRESENTAcAO E DO CREDENCIANTO 
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o 
caso, através de urn representante, corn os documentos que o credenciam a participar deste 
procedimento licitatório, inclusive corn poderes para formulacào de ofertas e lances verbais. 
Cada licitante credenciará apenas urn representante que será o Onico admitido a intervir nas 
fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituido posteriormente 
por outro devidamente credenciado. 
7.2.Para o credenciamento deverào ser apresentados as seguintes documentos: 



7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empress na forms da 
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgAo competente, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorrência de tal investidura; 
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuracao por instrumento p(iblico ou particular da qual 
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar precos, firmar 
declara(;Oes, desistir ou apresentar as razöes de recurso e praticar todos Os demais atos 
pertinentes ao certarne; acompanhada do correspondente instrumento de constituigào da empresa, 
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuracao seja 
particular, deverá ser reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário. 
7.2.3.0 representante legal e o procurador deverào identificar-se apresentando documento 
oficial que contenha foto. 
7.3.Estes documentos deverào ser entregues ao Pregoeiro - antes do inicio da sessâo püblica - 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo 
Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio. 
7.4.A nAo apresentacAo ou ainda a incorrecao insanável de qualquer dos documentos de 
credenciamento impedira a participacao ativa do representante do licitante no presente 
certame. Esta ocorrência nâo inabilitará sumariarnente o concorrente, apenas perderá o direito 
a manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro 
receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declara(;oes e outros elementos 
necessários a participacao no certame, desde que apresentados na forma definida neste 
instrurnento. 
7.5.No momento de abertura da sessão püblica, cada licitante, por interrnédio do seu 
representante devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos 
envelopes, a seguinte documentagao: 
7.5.1.Declaracao dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao, conforme 
modelo - Anexo III. 
7.5.2.Comprovacao de que o licitante Se enquadra nos termos do Art. 30  da Lei 123/06, se for o 
caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, 
tratamento diferenciado e simplificando na forms definida pela legislacao vigente. Tal 
comprovacào poderá ser feita através da apresentacào de qualquer urn dos seguintes documentos, 
a critério do licitante: a) declaracào expressa formalmente assinada por profissional da area 
contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da 
sede do licitante ou equivalente, na forma da legislacao pertinente. A ausência da referida 
declaragào ou certidäo simplificada, apenas neste caso para comprovagão do enquadramento na 
forma da legislacAo vigente, nào é suficiente motivo para a inabilitacào do licitante, apenas 
perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado 
dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06. 
7.6.Quando os envelopes Proposta de Precos e Documentacào forem enviados via postal, a 
documentacao relacionada nos itens 7.5.1 e 7.5.2 deverá ser apresentada dentro do envelope 
Proposta de Pregos. 

8.0.DA PROPOSTA DE PREcoS 
8.1.A proposta deverá ser apresentada em Ol(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as 
seguintes indicagôes no anverso: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 
PROPOSTA DE PRECOS - PREGAO PRESENCIAL N°. 00013/2020 
NOME PROPONENTE 
ENDERECO E CNPJ DO PROPONENTE 

0 ENVELOPE PROPOSTA DE PREOS deverá conter os seguintes elementos: 

8.2.Proposta elaborada em consonância corn as especificacdes constantes deste instrumento e 
seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente 
assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado: discriminacao, marca 
e/ou modelo e outras caracterlsticas se necessário, o quantitativo e os valores unitário e 
total expressos em algarismos. 
8.3.Será cotado um Onico preco, marca, modelo pars cads item, corn a utilizacao de duas casas 
decimais. IndicacOes em contrário estào sujeitas a correçöes observando-se os seguintes 
critérios: 
8.3.1.Falta de digitos: serào acrescidos zeros; 
8.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo a excesso será 
suprimido, caso contrário haverá o arredondarnento do digito anterior para mais e as demais 
itens excedentes suprimidos. 
8.4.No caso de aquisicao de bens, a quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, näo 
deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - 
Anexo I. Disposicâo em contrário nâo desclassifica automaticamente a proposta apenas a 
respectivo item será desconsiderado. 
8.5.A Proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com 
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entreli.nhas. Suas folhas rubricadas e a 
ültima datada e assinada pelo responsável, corn indicacào: do valor total da proposta em 
algarismos, dos prazos de entrega ou execucáo, das condicoes de pagamento, da sue validade que 
nào poderá ser inferior a 60 dias, e outras informacôes e observacöes pertinentes que 0 

licitante julgar necessárias. 
8.6.Existindo discrepância entre o preco unitário e o valor total, resultado da multiplicacAo 
do preco unitário pela quantidade, a preco unitário prevalecerá. 



8.7.Fica estabelecido que havendo divergencia de precos unitários para urn mesmo produto ou 
serviço, prevalecera o de menor valor. 
8.8.No caso de alteracoes necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 
decorrentes exclusivamente de incorrecoes na unidade de medida utilizada, observada a devida 
proporcionalidade, bern corno na multiplicacao e/ou soma de valores, prevalecerá o valor 
corrigido. 
8.9.A nào indicacäo na proposta dos prazos de entrega ou execucáo, das condicöes de pagarnento 
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposicoes 
do instrurnento convocatário e, portanto, serâo consideradas as determinacoes nele contidas 
para as referidas exigências nào sendo suficiente motivo para a desclassificaçao da respectiva 
proposta. 
8.10.E facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, 
desde que esteja devidarnente preenchido. 
8.11.Nas licitacoes para aquisicao de mercadorias o participante indicará a origem dos 
produtos ofertados. A eventual falta da referida indicacao nAo desclassificará o licitante. 
8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarern de atender as disposicoes deste 
instrumento. 

9.0.DA HABILITAgA0 

9.1.Os documentos necessários a habilitacao dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 
(urna) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicacoes no anverso: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo JosE DO SABUGI 
D0CUMENTAcAO - PREGAO PRESENCIAL N°. 00013/2020 
NOME PROPONENTE 
ENDERECO E CNPJ DO PROPONENTE 

0 ENVELOPE D0cUMENTAcA0 deverá coriter os seguintes elementos: 

9.2.PESSOA JtJRtDICA: 
9.2.1.Certid6es negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro 
equivalente na forma da Lei. 
9.2.2.Comprovacao de regularidade relativa a Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia 
por Tempo de Servico FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidôes fornecidas pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente. 
9.2.3.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a 
apresentacao de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da 
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n °  5.452, de 10  de maio de 1943. 
9.2.4.Declaracào do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 70,  Inciso XXXIII, da 
Constituiçào Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato 
impeditivo no que diz respeito a participacâo na licitacao; e de submeter-se a todas as 
cláusulas e condiçöes do presente instrumento convocatório, conforrne modelo - Anexo II. 
9.2.5.Certidào negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, no rnáximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. 
9.2.6.Comprovacao de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou 
assemelhada ao objeto da licitacao, feita através de atestado fornecido por pessoa juridica de 
direito pOblico ou privado. 
9.2.7.Prova de inscriçao no Cadastro Nacional de Pessoa JurIdica CNPJ. 
9.2.8.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se 
tratando de sociedade por açôes, acompanhado de documentos de eleic&o de seus administradores. 
9.2.9.Balanco Patrimonial e demonstracoes contábeis do Oltimo exercicio social apresentados na 
forma da Lei, corn indicacao das paginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se 
encontra, bern como apresentacao dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados 
por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a 
sua substituicao por balancetes ou balancos provisórios. 
9.2.10.Regularidade para corn a Fazenda Federal - certidào conjunta negativa de débitos 
relativos a Tributos Federais e a DIvida Ativa da Uniäo. 

9. 3. Documentacäo especlfica: 
9.3.1.Licença Sanitária Estadual ou Municipal. 
9.3.2.Comprovacao da Autorizacào de Funcionamento da empresa licitante - ANVISA, acompanhada, 
quando for o caso, da correspondente autorizaçAo para comercializacao de medicamentos 
controlados. 

9.4.Os documentos de Habilitacao deverâo ser organizados na ordem descrita neste instrurnento, 
precedidos por urn Indice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartário competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de 
Apoio ou publicacao em órgao da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente 
legiveis, sem conter borrOes, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e 
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassavel. Por ser apenas uma formalidade que 
visa facilitar os trabalhos, a ausência do indice de que trata este item, nAo inabilitará o 
licitante. 
9.5.A falta de qualquer docurnento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente 
autenticadas ou das vias originais para autenticacäo pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de 
Apoio ou da publicacao em orgao na imprensa oficial, a apresentacao de documentos de 
habilitacao fora do envelope especifico, tornara o respectivo licitante iriabilitado. Quando o 



documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos enderecos eletrônicos 
correspondentes. Poderâo ser utilizados, a critério do Pregoeiro Os documentos cadastrais de 
fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovacão da autenticidade de elementos 
apresentados pelos licitantes, quando for o caso. 

10.0.DO CRITERIO PARA JULGNENTO 
10.1.Na se1eco inicial das propostas para identificacâo de quais irâo passar a fase de lances 
verbais e na classificacao final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste 
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preco apresentado para 0 

correspondente item. 
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e apOs obedecido o 
disposto no Art. 30,  §2 ° , da Lei 8.666/93, a classificacäo inicial para a fase de lances 
verbais, se fará através de sorteio. 
10.3.Na presente licitacao - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate, 
preferéncia de contratacâo para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, 
aquelas situaçOes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou ate 05% (cinco por cento) superiores ao meihor preco. 
10.5.Ocorrendo a situac&o de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusao 
10.5.2.Não ocorrendo a contratacão da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
item anterior, serâo convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na 
situacáo de empate acima definida, na ordem de classificacao, para exercicio do mesmo direito; 
10.5.3.No caso de equivalencia de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situacao de empate, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
10.6.Na hipótese de nao-contratacao nos termos acima previstos, em que foi observada a 
situacào de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno 
porte, o objeto licitado serâ adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
10.7.A situaçào de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial nào tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS 
11.1.Para o recebimento dos envelopes e inlcio dos trabalhos será observada urna tolerância de 
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, 
nenhum outro será aceito. 
11.2.Declarada aberta a sessão pOblica pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento 
dos interessados. Somente participará ativamente da reuniäo um representante de cada 
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar. 
11.3.0 nào comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a 
efetivacao da reuniAo, sendo que, a simples participacao neste certame implica na total 
aceitacao de todas as condiçöes estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos. 
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentacào de documentacao e/ou 
substituicào dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e nAo apresentado na reuniäo 
destinada ao recebimento das propostas de precos. 
11.5.0 Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Precos e Documentacâo 
e a declaracào, separada de qualquer dos envelopes, dando ciéncia de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitacAo. 
11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Precos, rubricará o seu conteüdo 
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto a validade e cumprimento das 
exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a 
documentacào neles contidas. 
11.7.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observacöes 
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificaçAo 
inicial, indicando a proposta de menor preco e aquelas em valores sucessivos e superiores em 
ate dez por cento, relativamente a de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim 
julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reuniào. 
11.8.Nào havendo para cada item licitado pelo menos trés propostas nas condicoes acima 
definidas, serào classificadas as melhores propostas subsequentes, ate o máximo de trés, 
quaisquer que sejam os precos oferecidos. 
11.9.Em seguida, será dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais pelos 
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverào ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preco. 
Serâo realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa 
poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessäo pOblica para continuidade dos trabaihos, 
a critério do Pregoeiro. 
11.10.Nào serão aceitos lances corn valores irrisôrios, incompativeis com o valor orçado, e 
deveräo ser efetuados em unidade monetaria nacional. A desistência em apresentar lance verbal, 
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusào do licitante apenas da etapa de lances 



verbais para o correspondente item cotado e na rnanutengão do ültirno preco apresentado, para 
efeito de classificagAo final das propostas. 
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro exarninará 
a aceitabilidade da prirneira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadarnente a 
respeito. 
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preco, será aberto o envelope contendo a 
docurnentacao de habilitaçao somente do licitante que a tiver formulado, para confirmacâo das 
suas condicoes habilitatórias. Constatado o atendirnento pleno das exigencias fixadas no 
instrurnento convocatOrio, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado 0 

respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando 
for o caso. 
11.13.Se a oferta nâo for aceitável OU Se o licitante nâo atender as exigência habilitatórias, 
o Pregoeiro exarninará as ofertas subsequentes, na ordern de classificacAo, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a habilitagào do proponente, e assirn sucessivarnente, ate a 
apuracao de uma proposta que atenda as disposigOes do instrurnento convocatório. 
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual seräo registradas todas as 
ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes 
presentes. 
11.15.Em decorrência da Lei Complernentar 123/06, a comprovacao de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedirnento: 
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiào da participagào nesta 
licitacao, deverào apresentar toda a docurnentacao exigida para cornprovagào de regularidade 
fiscal e trabalhista, dentre os docurnentos enumerados neste instrurnento para efeito de 
Habilitagào e integrantes do envelope Documentacào, mesmo que esta apresente alguma restricäo; 
11.15.2.Havendo algurna restricao na comprovacào da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05(cinco) dias iiteis, cujo termo inicial corresponderá ao mornento em que 
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a critério do ORC, para a 
regularizagao da documentacao, pagamento ou parcelarnento do débito, e emissão da eventuais 
certidôes negativas ou positivas corn efeito de certidAo negativa; 
11.15.3.A nao-regularizacao da docurnentacao, no prazo acirna previsto, implicará decadência do 
direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo 
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordern de classificacao, para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao. 
11.16.Os docurnentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elernentos constantes 
dos envelopes Proposta de Pregos e Documentacäo que forern abertos, serâo retidos pelo 
Pregoeiro e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Documentagäo, ainda 
lacrado, do licitante desclassificado ou que não logrou éxito na etapa competitiva que nào for 
retirado por seu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de 
homologacao do presente certarne, será sumariamente destruido. 

12.0.DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE pREcos 
12.1.Havendo proposta corn valor pars o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de 
Referência - Especificacoes, na coluna codigo, manifestamente inexequivel nos termos do Art. 
48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência nào desclassifica 
autornaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente. 

13.0.DOS RECURSOS 
13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intencao de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4 0 , Iriciso XVIII, da Lei Federal n°. 
10.520. 
13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento. 
13.3.A falta de manifestagAo imediata e motivada do licitante importara a decadência do 
direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitacao pelo Pregoeiro ao vencedor. 
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do 0PC fará a adjudicagAo do objeto da 
licitacAo ao proponente vencedor. 
13.5.0 recurso será dirigido a autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, 
devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 
horas, exclusivamente no seguinte endereco: Rua Francisco Vicente de Morais, 122 - ao Lado da 
Igraja Catolica - Centro - Sào José do Sabugi - PB. 

14.0. DA H0M0L0GAçAO E ADJUIDIcAçAo 
14.1.Concluido a fase competitiva, ordenada as propostas apresentadas, analisada a 
docurnentacâo de habilitacào e observados os recursos porventura interpostos na forma da 
legislacáo vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no 
certarne, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente corn os elementos constitutivos 
do processo, necessários a Adjudicacao e HomologacAo da respectiva licitaçäo, quando for o 
caso. 
14.2.A autoridade superior do ORC podera, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos 
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado 
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitagào, desde que apresente a 
devida fundamentacao exigida pela legislacao vigente, resguardados os direitos dos licitantes. 

15.0.DO CONTRATO 



15.1.Ap6s a homologacao pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário sera convocado para, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificacâo, assinar 
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade corn as rnodalidades 
permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alteracOes nos termos definidos pela 
referida norma. 
15.2.Nâo atendendo a convocacao para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade de sua proposta, 0 licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido 
como vencedor da licitacao. 
15.3.E permitido ao aRC, no caso do licitante vencedor nâo comparecer para assinatura do 
contrato no prazo e condicoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificacao e sucessivamente, para fazd-lo em igual prazo do licitante vencedor. 
15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser 
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos 
no Art. 65 e sera rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou 
supressoes que se fizerem necessários, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

16.0.DAS sANcÔEs AIDMINISTRATIVAS 
16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nào celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execuçäo de seu objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucáo 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar corn a tjniâo, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera 
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas 
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municipios, pebo prazo de ate 05 (cinco) 
anos, sen prejuIzo das multas previstas neste Edital e das demais cominacOes legais. 
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigacoes assumidas e preceitos legais, 
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos 
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco 
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na 
execucào do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado 
pela inexecucao total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades 
cablveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 
16.3.Se o valor da multa ou indenizacao devida nAo for recolhido no prazo de 15 dias após a 
comunicacao ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (urn por cento) ao mès, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
16.4.Ap6s a aplicacao de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaçAo 
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de 
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punicão, 
informando ainda que o fato sera registrado no cadastro correspondente. 

17.0 .DO RECEBfl.NTO OU COMPROVAçAO DE EXECUcAO DO OBJETO 
17.1.0 recebimento ou a comprovacào de execucào pebo ORC do objeto licitado, observadas suas 
caracteristicas, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissäo 
especifica devidamente designados, após a verificacao da quantidade, qualidade e outros 
aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislacao pertinentes, 
e consequente aceitacao. 

18.0.DO PAGANTO 
18.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observância as normas e 
procedimentos adotados pebo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de tririta dias, 
contados do periodo de adimplemento. 
18.2.0 desembolso máxirno do periodo, näo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de 
acordo corn o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 
18.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacAo qualquer obrigacao 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, a qual poderá ser 
compensada corn o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer 
natureza. 

19.0 .DO REAJUSTNTO 
19.1.Os precos contratados sao fixos pebo periodo de urn ano, exceto para os casos previstos no 
Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93. 
19.2.Ocorrendo o desequilibrio econémico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a 
relacAo que as partes pactuaram iniciabmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Abinea d, da 
Lei 8.666/93, mediante comprovacAo documental e requerimento expresso do Contratado. 

20.0.DAS DIsPosIcOEs GERAIS 
20.1.Os precos unitarios para a realizacao de novos servicos surgidos durante a execucao do 
contrato, serào propostos pebo Contratado e submetidos a apreciaçào do aRC. A execucAo dos 
servicos nào previstos sera regulada pelas condicoes e cláusulas do contrato original. 
20.2.0 CRC por conveniència administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a 
qualquer tempo a execucão dos servicos, cientificando devidamente o Contratado. 



20.3.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele 
que, tendo-o aceitado sem objecao, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado nAo terá efeito de recurso. 
20.4.Nos valores apresentados pelos licitantes, ja deverào estar incluidos Os custos corn 
aquisição de material, mAo-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a 
incidir sobre os respectivos precos. 
20.5.Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estào 
disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados Os 

procedimentos definidos pelo ORC. 
20.6.As düvidas surgidas após a apresentacào das propostas e os casos omissos neste 
instrumento, ficarào anica e exciusivamente sujeitos a interpretacäo do Pregoeiro, sendo 
facultada ao mesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitaçào, a promocao 
de diligéncia destinada a esciarecer ou a complementar a instrucào do processo. 
20.7.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, 0 foro 
competente é o da Comarca de Santa Luzia. 
20.8.Nào será devida aos proponentes pela elaboracao e/ou apresentacAo de documentacAo 
relativa ao certame, qualquer tipo de indenizacao. 
20.9.Nenhuma pessoa fjsica, ainda que credenciada por procuracAo legal, poderâ representar 
mais de uma Licitante. 
20.10.A presente licitacao somente poderá vir a ser revogada por razôes de interesse pblico 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por 
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
20.11.Caso as datas previstas para a realizacao dos eventos da presente licitacâo sejam 
declaradas feriado, e não havendo ratificacao da convocaçáo, ficam transferidos 
automaticamente para o primeiro dia (itil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente 
previstos. 
20.12.Ocorrendo a supressao de servicos, se o Contratado ja houver adquirido os materiais e 
postos no local de trabaiho, os mesmos deverào ser pagos pelo ORC, pelo preco de aquisicao 
regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalizagao. 

São José do Sabugi - PB, 28 de Janeiro de 2020. 

ALIXANDRE ASSIS RAMOS 
Pregoeiro Oficial 



ESTADO DA PARA±BA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO SABUGI 

COMISSAO PERMANENTE DE LICrrAcAO 

ANEXO I - PREGAO PRESENCIAL N o  00013/2020 

TERNO DE REFERENdA - ESPECIFIcAcOES 

1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto desta licitacao: Coritrataçao de Microernpresa (ME) ou Empresa de Pequerio 
Porte (EPP), assim definidas pelo art. 3 °  da Lei complernentar 123/06 para AquisicAo de 
Material Hospitalar, Aguihas e Outros, de acordo corn as quantidades e especificacoes 
constantes do Termo de Referência e dernais exigências previstas neste edital e seus anexos. 

2.0. JUSTIFICATIVA 
2.1.Considerando as necessidades do ORC, tern o presente terrno a finalidade de definir, técnica 
e adequadarnente, os procedirnentos necessários para viabilizar a contratacäo em tela. As 
caracteristicas e especificacoes do objeto ora licitado são: 

CODIGO 	 DISCRIMINAAO 

1 	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA (OCT C/ 100) 

2 	AGUA DESTILADA 1000 ML 

3 	AGUA DESTILADA 5000 ML 

4 	AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML 

5 	AGULHA DESC. (13X4,5) (CX Cl 100) 

6 	AGULHA DESC. (25X7) (CX Cl 100) 

7 	AGULHA DESC. (25X8) (CX Cl 100) 

8 	ALCOOL ETtLICO HIDRATADO 70% 1000 ML 

9 	ALGODAO HIDROFILO 500G 

10 	ATADURA CREPE 10CM X 1,8M (PCTS C/12 UND) 

11 	ATADURA CREPE 12CM X 18M (PCTS C/12 UND) 

12 	ATADURA CREPE 15CM X 1,8M (PCTS C/12 UND) 

13 	ATADURA CREPE 20CM X 1,8M (PCTS C/12 UND) 
14 	ATADURA GESSADA 15CM X 3M ( Cl 20 UND) 

15 	ATADURA GESSADA 20CM X 4M ( Cl 20 UND) 

16 	BOBINA GRAU CIRURGICO DE 10CM X lOOM 

17 	BOBINA GRAU CIRORGICO DE 15CM X lOOM 

18 	BOBINA GRAU CIRURGICO DE 20CM X lOOM 

19 	800INA GRAU CIRORGICO DE 30CM X lOOM 

20 	CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 16G 

21 	CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18G 

22 	CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 20G 

23 	CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 22G 

24 	CATETER INTPAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 24G 

25 	CATETER TIPO OCULOS ADULTO DE SILICONE (CX Cl 100 UND) 

26 	COLETOR PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS 

27 	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML- BOLSA 

28 	COLETOR UNIVERSAL DESCARTAVEL C/PA 80ML 

29 	COMPRESSA CIRtRGICA, CANPO OPERATORIO COM FIOS 25X28, OCT c/50 UND 

30 	COMPRESSA DE GASE ESTERIL 7,5X7,5 PACOTE C/b 

31 	COMPRESSA DE GASES (7,5X7,5CM, PCT C/ 500 UNIDADES) 

32 	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL 

33 	ESCALPE No 21 

34 	ESCALPE NO 23 

35 	ESCALPE NO 25 

36 	ESCALPE No 27 

37 	ESCOVA CERVICAL ESTERIL C/100 

38 	ESFIGNOMANOMETRO+ ESTETOSCOPIO KIT 

39 	ESPARADRAPO IMPERNEAVEL 10CM X 4,5M 

40 	ESPARADRAPO IMPERNEAVEL MICROPORE 10CM X 4,5M C/CAPA 

41 	ESPATULA DE AYRES C/100 
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42 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL 

43 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL 

44 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL 

45 FlO DE NYLON 3,0 Cl AGULHA C 

46 FlO DE NYLON 4,0 Cl AGULHA C 
47 FITA ADESIVA HOSPITALAR 16X5 

48 FITA INDICADORA DE AUTOCLAVE 

49 FIXADOR CITOLÔGICO 100ML SPR 

50 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRIC 

51 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL I 

52 GASES TIPO QUEIJO 91X91 METR( 

53 KIT DE APARELHO PARA MEDIR G] 

54 LAMINA BISTURI FOSCA C/SO 

55 LAMINA P1 BISTURI N° 15, Cl 

56 LAMINA P/ BISTURI N° 23, C/ 

57 LAMINA P1 BISTURI N° 24, C/ 

58 LANCETA P1 GLICEMIA C/lOU 

59 LENOL DE PAPEL HOSPITALAR SI 

60 LUVA CIRORGICA ESTERIL N. 7.1 

61 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7. 

62 LUVA CIRORGICA ESTERIL N. 8.1 

63 LUVAS PROCEDIMENTO G, CX C/ 

64 LUVAS PROCEDIMENTO M, cx C/ 
65 LUVAS PROCEDIMENTO P, CX C/ 

66 LUVAS PROCEDIMENTO PP, CX Cl 

67 MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C 

68 MASCARA PARA NEBULIZAcAO ADUI 

69 MASCARA PARA NEBULIZA(;AO INFJ 

70 OCULOS DE PROTEcAO INCOLOR 

71 PAPEL P1 ELETRO 48X30M 

72 PAPEL P1 ELETRO 80X30M 

73 PRO-PE DESCART. BRANCO (PACO 

74 PVPI DEGERNANTE 1000ML 

75 PVPI TOPICO 	10% 1L 

76 SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/AC 

77 SERINGA DESCARTAVEL 10ML Cl 

78 SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/ ; 

79 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML C/ . 

80 SERINGA DESCARTAVEL 5 ML C/ 

81 TERNOMETRO CL±NICO 

82 TIRAS DE MEDIcAO DE GLICOSE C 

83 TOUCAS C/100 

84 TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7 

85 TUBO ENDOTRAQUEAL CIBALAO 7,E 

86 TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8 

- G NAO ESTERIL 

M NAO ESTERIL 

- P NAO ESTERIL 	 -- 

:/24 	 -- 

:/24 

16X50 

* 

ICOSE 	 - 

00 UND  

OOUND 	-- 	 -- 

00 UND 

CM X 50METROS BRANCO  

PAR 

PAR 

PAR 

00 UND  

00 UND 

00 UND 

100 UND 

50 UNIDADES 

TO 

NTIL 

UND 700 

 UND 2000 

UND 2000 

cx 15 

CX 20 
UNID. 250 

UNID. 
UNID. 

UNID. 10 

UNID. 100 
ROLO 5 
KIT 
CX 
CX 10 
CX - 

 CX  0 

CX  1 

 UNID. 

PAR 2 

PAR 15 

PAR 10 

CX/100 1000 

CX/100 200 

 CX/100 200 

 CX/100 150 

 CX 
 KIT 

KIT 

E Cl 100 PARES) 	- 

- 

13X4,5 	 - 

GULHA 25X7  

GULHA 25X7  

GULHA 25 X 7 	 - 

GULHA 25 X 7 	 -- 

UNID 
ROLO  1 

ROLO  2 

PCTE 
UNID. 1 

LT 10 

UNID. 20000 

 UNID. 20000 

 UNID. 15000 

UNID. 30000 

UNID. 30000 
UNID. 15 

1< C/SO TESTES  CX 1000 
PCTE 60 

UNID. 
UNID. 

60 
60 

UNID. 60 

3.0.0BRIGAc6Es DO CONTRAThDO 
3.1.Responsabilizar-se por todos os onus e obrigacoes concernentes a legislacao fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bern corno por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
tItulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execucào do objeto contratado. 
3.2.Substituir, arcando corn as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem 
alteraçöes, deterioracoes, 	imperfeicoes ou quaisquer irregularidades discrepantes as 
exigencias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou 
pagamento. 
3.3.Nào transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacäo, salvo mediante 
prévia e expressa autorizacao do Contratante. 
3.4.Manter, durante a vigencia do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade corn 
as obrigacOes assumidas, todas as condicôes de habilitacao e qualificacao exigidas no 
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos 
necessários, seinpre que solicitado. 
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que apresentou a 
documentacao na fase de habilitacao. 
3.6.Executar todas as obrigacoes assumidas corn observância a meihor técnica vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagOes técnicas 
correspondentes. 

4.0.DO CRITERIO DE ACEITP1BILIDADE DE pzcos 
4.1.Havendo proposta corn valor unitário manifestamente inexeqUivel nos termos do Art. 48, II, 
da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência nào desciassifica 
automaticarnente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste 
anexo. 

5.0.MODELO DA PROPOSTA 
5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de precos 
correspondente, podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, 
desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatôrio - Anexo 01. 



MARIA ELISMARIA DE LIMA MEDEIROS 
SECRETARIA DE SAODE 
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI 

COMISSAO PER}4ANENTE DE LICITACAO 

AEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA 

PREGAO PRESENCIAL No 00013/2020 

PROPOSTA 

REF.: PREGAO PRESENCIAL No 00013/2020 

OBJETO: Contratacão de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), assirn definidas 
pelo art. 3 °  da Lei complementar 123/06 para Aquisicào de Material Hospitalar, Agulhas e 
Outros, de acordo corn as quantidades e especificacOes constantes do Termo de Referência e 
dernais exigências previstas neste edital e seus anexos. 

PRO PONENTE: 

Prezados Senhores, 

Nos terrnos da licitacao em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

CODIGO DISCRIMINAAO 	MARCA/MODELO UNIDADE 	QUANTIDADE P 

1 ABAIXADOR 	DE 	LINGUA EM MADEIRA 	(PCT 	C/ PCT 200 
100) 

2 AGUA DESTILADA 1000 ML FRASCO 100 

3 AGUA DESTILADA 5000 ML GALAO 100 

4 AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML LT 60 

5 AGULHA DESC. 	(13X4,5) 	(CX C/ 100) CX 120 

6 AGULMA DESC. 	(25X7) 	(CX Cl 100) CX 120 

7 AGULHA DESC. 	(25X8) 	(CX Cl 100) CX 120 

8 ALCOOL ETtLICO HIDRATADO 70% 1000 ML FRASCO 500 

9 ALGODAO HIDR6FILO 500G PCT 200 

10 ATADURA 	CREPE 	10CM 	X 	1,8M 	(PCTS 	C112 PCT/12 200 
UND) 

11 ATADURA 	CREPE 	12CM 	X 	1,8M 	(PCTS 	C/12 PCT/12 200 

UND) 
12 ATADURA 	CREPE 	15CM 	X 	1,8M 	(PCTS 	C/12 PCT/12 200 

UND) 

13 ATADURA 	CREPE 	20CM 	X 	1,8M 	(PCTS 	C/12 PCT/12 150 
UND) 

14 ATADURA GESSADA 15CM X 3M ( Cl 20 UND) CX/20 20 

15 ATADURA GESSADA 20CM X 4M ( C/ 20 UND) CX/20 20 

16 BOBINA GRAU CIRORGICO DE 10CM X lOOM ROLO 30 

17 B0BINA GRAU CIRURGICO DE 15CM X lOOM ROLO 30 

18 BOBINA GRAD CIRURGICO DE 20CM X lOOM ROLO 30 

19 BOBINA GRAU CIRORGICO DE 30CM X lOOM ROLO 20 

20 CATETER 	INTRAVENOSO 	PARA 	ACESSO UNID. 500 
PERIFERICO 16G 

21 CATETER 	INTRAVENOSO 	PARA 	ACESSO UNID. 1000 

PERIFERICO 18G 

22 CATETER 	INTRAVENOSO 	PARA 	ACESSO j 	UNID. 2000 

PERIFERICO 20G 

23 CATETER 	INTRAVENOSO 	PARA 	ACESSO UNID. 2000 

PERIFERICO 22G _____ 

24 CATETER 	INTRAVENOSO 	PARA 	ACESSO UNID. 3000 
PERIFERICO 24G 

25 CATETER 	TIPO 	OCULOS 	ADULTO 	DE 	SILICONE, CX 3 

26 
(CX C/ 100 UND) 	 ______  
COLETOR PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS CX 150 

27 COLETOR 	DE 	URINA 	SISTEMA 	FECHADO 	2000 UND 150 



ML— BOLSA  

28 	COLETOR UNIVERSAL DESCARTAVEL C/PA 80ML 	 PCT 	 2500  

29 	COMPRESSA CIRURGICA, CAMPO OPERATORIO 	 PCT 	 15 

;COM FIOS 25X28, PCT C/50 UND  

30 	COMPRESSA DE GASE ESTERIL 7,5X7,5 PACOTE 	 PCTE/10 	 1000 
C / 10  

31 	COMPRESSA DE GASES (7,5X7,5CM, PCT Cl 	 UNID. 	 1000 

500 UNIDADES)  

32 	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS C/INJETOR 	 UNID. 	 2500 
LATERAL  

33 	1,ESCALPE NO 21 	 CX/100 	 50  

34 	ESCALPE No 23 	 CX/100 	 50  

35 	ESCALPE No 25 	 CX/100 	 30  

36 	ESCALPE No 27 	 CX/100 	 10  

37 	ESCOVA CERVICAL ESTERIL C/100 	 PCTE/100 	 25  

38 	ESFIGNOMANOMETRO+ ESTETOSCOPIO KIT 	 KIT 	 25  

39 	ESPARADRAPO IMPERNEAVEL 10CM X 4,5M 	 UNID. 	 500  

40 	jESPARADRAPO IMPERNEAVEL MICROPORE 10CM X 	 UNID. 	 150 
4,5M C/CAPA  

41 	fESPATULA DE AYRES C/100 	 PCTE 	 200  

42 	1ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - G NAO 	 UND 	 700 

ESTERI L  

43 	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL 	M MAO 	 UND 	 2000 

_JESTERIL  

	

VAGINAL DESCARTAVEL - P NAO 	 UND 	 2000 

_JESTERIL 	 - 

45 	FlO DE NYLON 3,0 C/ AGULMA CX/24 	 CX 	 15  

46 	iIO DE NYLON 4,0 Cl AGULHA CX/24 	 CX 	 20  

47 	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16X50 	 UNID. 	 2501 	- 
48 	FITA INDICADORA DE AUTOCLAVE 16X50 	 UNID. 	 50 	 - 

49 	FIXADOR CITOLOGICO 100ML SPRAY 	 UNID. 	 15.  

50 	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA 	 UNID. 	 1000 	 - 

51 	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P 	 UNID. 	 1000 	 - - 

52 	GASES TIPO QUEIJO 91X91 METROS 	 ROLO 	 500 

53 	KIT DE APARELHO PARA MEDIR GLICOSE 	 KIT 	 25 1 	- 
54 	LAMINA BISTURI FOSCA C/50 	 CX 	 50 1 	- 
55 	LAMINA P1 BISTURI NO 15, C/ 100 UND 	 CX 	 10! 	 - 

56 	LAMINA P1 BISTURI No 23, C/ 100 UND 	 CX 	 2 L 
57 	— LAMINA P1 BISTURI NO 24, C/ 100 UND 	 CX 	 20 1 	- 
58 - _JLANCETA P1 GLICEMIA C/100 	 CX 	 150  

59 	LENOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 	 UNID. 	 250 
50METROS BRANCO  

60 	LUVA CIRORGICA ESTERIL N. 7.0 PAR 	 PAR 	 25001 
61 	ILUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.5 PAR 	 PAR 	 19[  
62 	ILUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8.0 PAR 	 PAR 	 1, 600  

63 	rLUVAS PROCEDIMENTO G, CX C/ 100 UND 	 CX/100 	 100  

64 	LUVAS PROCEDIMENTO M, CX C/ 100 UND 	 CX/100 	 200  

65 	LUVAS PROCEDIMENTO P, CX Cl 100 UND 	 CX/100 	 2000 	 - 

66 	LUVAS PROCEDIMENTO PP, CX Cl 100 UND 	 CXI100 	 1500 	 - 

67 	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/SO UNIDADES 	 CX 	 250 

68 	MASCARA PARA NEBULIzAçA0 ADULTO 	 KIT 	 25 

69 	MASCARA PAPA NEBULIzAcA0 INFANTIL 	 KIT 	 25 

70 	OCULOS DE PR0TEcA0 INCOLOR 	 UNID 	 20j 	 - 

71 	PAPEL P1 ELETRO 48X30M 	 ROLO 	 15 

72 	PAPEL P1 ELETRO 80X30M 	 ROLO 	 25 

73 	PRO—PE DESCART. BRANCO (PACOTE C/ 100 	 PCTE 	 25 

PARES) 

74 	PVPI DEGERNANTE 1000ML 	 UNID. 	 150 

75 	PVPI TOPICO 10% 1L 	 LT 	 100 	 - - 

76 	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/AG 13X4,5 	 UNID. 	 20000! 	* - 

77 	SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 	 UNID. 	 20004 	- - - 	- 

78 	SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/ AGULHA 25X7 	 UNID. 	 15000; 	 - 

79 	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25 X 	 UNID. 	 30000 

7 

80 	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML Cl AGULHA 25 X 	 UNID. 	 30000 

7 

81 	TERNOMETRO CLfNICO 	 UNID. 	 15 

82 	TIRAS DE MEDICAO DE GLICOSE CX c/50 	 CX 	 1000 

TESTES  

83 	TOUCAS CllOO 	 PCTE 	 60  

84 	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7 	 UNID. 	 601  

85 	TUBO ENDOTRAQUEAL CIBALAO 7,5 	 UNID. 	 60  

86 	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8 	 UNID. 	 60 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - 

PRAZO - Item 5.0: 

PAGANENTO - Item 18.0: 



VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0: 

de 	de 

Responsável 

CNPJ 



ESTADO IDA PARA±BA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo JOSÉ DO SABUGI 

COMISSAO PERNANENTE DE LICITAcA0 

ANEXO II - PREGAO PRESENCIAL N o  00013/2020 

MODELOS DE DECLARAcOES 

REF.: PREGAO PRESENCIAL N o  00013/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 

PROPONENTE 
CNPJ 

1.0 - DECLARAcAO de cumprimento do disposto no Art. 7 0 , Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso 
V 1  da Lei 8.666/93. 

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

2.0 - DECLARACAO de superveniencia de fato impeditivo no que diz respeito a participagào na 
licitacào. 

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2 ° , o proponente acima qualificado, 
declara nào haver, ate a presente data, fato impeditivo no que diz respeito a 
habilitacao/participagao na presente licitacao, não se encontrando em concordata ou estado 
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, 
ainda, nào estar sofrendo penalidade de declaragao de idoneidade no âmbito da administracAo 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela 
presente afirmacao. 

3.0 - DECLARAcAO de submeter-se a todas as cláusulas e condigoes do correspondente instrumento 
convocatório. 

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

Local e Data. 

NOME /AS S INATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 

OBSERVACAO: 
AS DECLARAcOES DEVERAO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR 0 CASO. 



ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI 
COMISSAO PERMANENTE DE LIcITAcA0 

ANEXO III - PREGAO PRESENCIAL N° 00013/2020 

MODELOS DA DECLARAcAO DE REGULARIDADE - HABILITAcAO 

REF.: PREGAO PRESENCIAL N o  00013/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO SABUGI 

PROPONENTE 
CNPJ 

1.0 - DECLARACAO DE REGULARIDADE para habilitacao previsto no Art. 4 0 , Inciso VII, da Lei 
10.520/02. 

O proponente acirna qualificado, declara, em conformidade corn o disposto no Art. 4 0 , Inciso 
VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenarnente todos Os requisitos de habilitagAo 
exigidos no respectivo instrurnento convocatório que rege o certarne acirna indicado. 

Local e Data. 

NONE /ASS INATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 

OBSERVAcAO: 
A DECLARACAO DEVERA SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR 0 CASO. 
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO SABUGI 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO 

ANEXO IV - PREGAO PRESENCIAL No 00013/2020 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N O : .... /.. .-CPL 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 
DO SABUGI E ......... , PARA FORNECIMENTO CONFORNE DISCRIMINADO NESTE 
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrurnento particular de contrato, de urn lado Prefeitura Municipal de São José 
do Sabugi - Rua Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugi - PB, CNPJ n o  
08.883.217/0001-07, neste ato representada pelo Prefeito João Dorniciano Dantas Segundo, 
Brasileiro, Casado, Veterinario, residente e domiciliado na Sitio Riacho da Serra, SIN - Zona 
Rural - São José do Sabugi - PB, CPF no 075.851.594-47, Carteira de Identidade n o  2875575 
SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado .........- .........- .........- 

- ..., CNPJ no ........., neste ato representado por .... residente e domiciliado na 
.......- .........- .........- .........- ..., CPF no .......... Carteira de 

Identidade no .. .., doravante simplesmente CONTRATADO, decidirarn as partes contratantes 
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condicoes seguintes: 

CLAUSULA PRI1.ThIRA - DOS FUNDANTOS DO CONTRATO: 
Este contrato decorre da licitacâo modalidade Pregao Presencial n o  00013/2020, processada nos 
termos da Lei Federal n o  10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariarnente a Lei Federal n o  
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complernentar no 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Federal no 00001, de 02 de Janeiro de 2019; e legislacao pertinente, consideradas as 
alteracoes posteriores das referidas normas. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO: 
0 presente contrato tern por objeto: Contratacao de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), assirn definidas pelo art. 30  da Lei cornplernentar 123/06 para Aquisicao de 
Material Hospitalar, Agulhas e Outros, de acordo corn as quantidades e especificacoes 
constantes do Terrno de Referéncia e dernais exigências previstas neste edital e seus anexos. 

O fornecirnento deverá obedecer rigorosarnente as condicôes expressas neste instrumento, 
proposta apresentada, Pregao Presencial n o  00013/2020 e instrucôes do Contratante, docurnentos 
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcricão; 
e será realizado na forma parcelada. 

CLAUSULA TERCE IRA - DO VALOR E PREcos: 
0 valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de R$ ... 

CLAUSULA QUARTA - DO REAJrJSTANENTO: 
Os precos contratados são fixos pelo periodo de urn ano, exceto para Os casos previstos no Art. 
65, §§ 50 e 6 0 , da Lei 8.666/93. 
Ocorrendo o desequilIbrio econôrnico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 
que as partes pactuararn inicialrnente, nos terrnos do Art. 65, Inciso II, AlInea d, da Lei 
8.666/93, rnediante cornprovacao documental e requerirnento expresso do Contratado. 

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAcAO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotacão, constante do orcarnento vigente: 
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10 301 3003 2028 MANUTENcAO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE 
SAUDE - SOS - 000229 3390.30 19 1214 Material de Consurno-OtJTROS MATERIAlS DE CONSUMO - 
MANtJTENcAO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) - 000238 3390.30 19 1211 Material de 
Consurno-OUTROS MATERIAlS DE CONSUMO - Recursos Ordinarios. 

CLAUSULA SEXTA - DO PAGA1ENTO: 
0 pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, rnediante processo regular, da seguinte 
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adirnplernento. 



CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS: 
o prazo máxirno para a execucäo do objeto ora contratado, conforme suas caracteristicas, e que 
admite prorrogacao nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será 
considerado a partir da emissào do Pedido de Compra: 

Entrega: 5 (cinco) dias 
o prazo de vigência do presente contrato será determinado: ate o final do exercicio financeiro 
de 2020, considerado da data de sua assinatura. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAcÔES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar 0 pagarnento relativo ao fornecirnento efetivamente realizado, de acordo corn as 
respectivas cláusulas do presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os rneios necessários para o fiel fornecirnento contratado; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos 
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacao, o que nAo exime o Contratado de suas 
responsabilidades contratuais e legais. 
d - Designar representantes corn atribuicoes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos terrnos da 
norrna vigente, especialmente para acornpanhar e fiscalizar a sua execucao, respectivarnente, 
perrnitida a contratacâo de terceiros para assistência e subsidio de inforrnacoes pertinentes a 
essas atribuicöes. 

CLATJSULA NONA - DAS OBRIGAcOES DO CONTRAThDO: 
a - Executar devidarnente o fornecirnento descrito na Cláusula correspondente do presente 
contrato, dentro dos rnelhores parârnetros de qualidade estabelecidos para o rarno de atividade 
relacionada ao objeto contratual, corn observância aos prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os onus e obrigacOes concernentes a legislacao fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bern corno por todas as despesas e cornprornissos assumidos, a qualquer 
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros ern razâo da execucào do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idOneo, aceito pelo Contratante, quando da execucào do 
contrato, que o represente integralrnente em todos os seus atos; 
d - Perrnitir e facilitar a fiscalizacào do Contratante devendo prestar os informes e 
esclarecirnentos solicitados; 
e - Será responsável pelos danos causados diretarnente ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nAo excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalizacAo ou o acornpanhamento pelo órgao interessado; 
f - NAo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrurnento, 
sern o conhecirnento e a devida autorizaçAo expressa do Contratante; 
g - Manter, durante a vigOncia do contrato, em cornpatibilidade corn as obrigacOes assurnidas, 
todas as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas no respectivo processo licitatOrio, 
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERAcA0 E RESCISAO DO CONTRATO: 
Este contrato poderá ser alterado, unilaterairnente 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. 
0 Contratado fica obrigado a aceitar nas rnesrnas condiçOes contratuais, os acréscirnos ou 
supressOes que se fizerem necessários, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: 
A recusa injusta em deixar de curnprir as obrigacOes assumidas e preceitos legais, sujeitará 
Contratado, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da 
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) 
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inIcio ou na execucao do 
objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela 
inexecucão total ou parcial do contrato; d - sirnultaneamente, qualquer das penalidades 
cabiveis fundarnentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO: 
Para dirimir as questOes decorrentes deste contrato, as partes elegern o Foro da Comarca de 
Santa Luzia. 

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

São José do Sabugi - PB, ... de ...............de ..... 

TESTEMtJNHAS 	 PELO CONTRATANTE 

PELO CONTRATADO 




