
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA 1IUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200227PP00004

LICITAÇÃO N°. 00004/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

RUA GENTIL LINS , 127 - CENTRO - SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB.
CEP: 58334-000 - Tel: (83) 36291078.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.868.515/0001-10,
doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio,
as 09:00 horas do dia 25 de Março de 2020 no endereço acima indicado, licitação na modalidade
Pregão Presencial n° 00004/2020, tipo menor preço, e o fornecimento realizado na forma
parcelada; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal n° 10.520, de 17

? 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 Federal n° 3.555, de 08 de Agosto de
2000; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas;
conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta
para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPO DE
ACORDO COM SUA NECESSIDADE.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA
ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.

1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento
convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda
especifica - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLTAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTE
MUNICÍPO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE -, considerada oportuna e imprescindível, ben como
relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações
continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em
relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
~.simplifiçado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
.ontidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n° 123/2006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma
legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado
previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção I, da LC n°. 123/2006.

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 09:00
horas do dia 25 de Março de 2020, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste
mesmo local, data e horário será r." alizada a sessão pública para abertura dos referidos
envelopes.
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas
2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos
ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e
dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas, nos
horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Gentxl Lins,
127 - Centro - São Miguel de Taipu - 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.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;



3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO-
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma:
3.2.1.Pela Internet: www.tce.pb.gov.br; e
3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente.

4.O.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002
subsidianamente 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° 3.555, de 08 de Agosto de 2000; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo
partes integrantes deste instrumento, independente 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 de Compra:

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 sequinte
dotação:

Recursos Próprios do Município de São Miguel de Taipu:
02.010 Gabinete do Prefeito

02.020 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
02.030 Secretaria Municipal de Planejamento
02.040 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
02.050 Secretaria Municipal de Educação
02.060 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Juventude
02.070 Secretaria Municipal de Saúde
02.090 Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social
02.110 Secretaria Municipal de Infraestrutura
3390.30 99 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 inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a saição de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.

6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via
postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço
constante do preâmbulo deste instrunv íto, aos cuidados do Pregoeiro - Aldemir Francisco da
Silva. Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes
não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no
certame.

6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas
fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente
por outro devidamente credenciado.

7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração seja
particular, deverá ser reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário.

e
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7.5.2.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06 se for o
caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigen-e. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábil devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da
sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida
declaração ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovação do enquadramento na
lorma da legislação vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas
perdera, 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 Preços e Documentação forem enviados via postal, a
documentação relacionada nos itens 7.5.1 e 7.5.2 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de Preços.

8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1.A proposta deverá ser apresentada em Ol(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00004/2020
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

0 ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e
seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente
assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado: discriminação marca
e/ou modelo e outras características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e
total expressos em algarismos.

8.3.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas
decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes
critérios:

8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.
8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não
deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência -
Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o
respectivo item será desconsiderado.

8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o
licitante julgar necessárias.

8.6.Existindo discrepância entre o prerc unitário e o valor total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valor.
8.8.No caso de alterações necessários da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor
corrigido.

8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições
do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele ..-;ntidas
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9.0.DA HABILITAÇÃO

9.1.08 documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL PE TAIPÚ
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00004/2020
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

0 ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:

9.2.1.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo
e demais que se achar pertinente ou Ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, e em
se tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.

9.2.2.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentaJos na
forma da Lei, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerr r.„ento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente,
juntamente com a comprovação de registro e quitação de seu(s) responsável(is) técn_,:o(s),
frente ao Conselho Regional de Contabilidade CRC-PB, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios. Sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão participar da
licitação apresentando o balanço de abertura, devidamente rergistrado ou autenticado na Junta
Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas-RCPJ, conforme art. 1.150 do
código civil, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa.
9.2.3.Regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta negativa de débitos relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Contribuições previdências e às de Ter:eiros)
erm Conjunta/Unificada na forma da PORTARIA MF 358, de 05/09/2014, ou individual, com emissão
anterior a 20/10/2014 e com vigência na data da abertura da sessão pública.
9.2.4. Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante o.: outro
equivalente na forma da Lei.

9.2.5. Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FC-íS-CRF,
apresentando a correspondente certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal.
9.2.6.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VT-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, apa vada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de j.943.
9.2.7.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da
Constituição Federal - Art. 27, Inc iso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a t:das as
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9.2.8.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da ;ede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.9.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, juntamente com a respectiva Nota Fiscal de prestação de serviço
e/ou fornecimento; A critério do Presidente da Comissão de Licitação, ouvida a área técnica, o
atestado pode ser objeto de diligências a fim de esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao seu
conteúdo, inclusive com solicitação dos respectivos contratos que lhe deram origem.
9.2.10.Alvará de Licença e Funcionamento dentro do prazo de validade.
9.2.11.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.

9.3. Os documentos de Habilitação deverá.- ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartó.io competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o
licitante.

9.4.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Eq li.pe de
Apoio ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de
habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Qu.indo o
documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços ele\,:-5nicos
correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de
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10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase"dVlances
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos dekf*nicfc*"«esW
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10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedeSdo o
disposto no Art. 3°, §2o, da Lei 8.6Í6/93, a classificação inicial para a fase de lances
verbais, se fará através de sorteio.

10.3.Na presente licitação - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate,
preferencia de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -,
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.5.Ocorrendo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:

10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão

10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no in .ervalo estabelecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

10.7.A situação de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará
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 observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.

11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participa i ativamente da reunião um representante de cada
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.0 não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a
efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total
aceitação de todas as condições estabel -.cidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião
destinada ao recebimento das propostas de preços.
11.5.0 Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação
e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenair.ante os
requisitos de habilitação.
11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das
exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a
documentação neles contidas.
11.7.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação
inicial, indicando a proposta de menor oreço e aquelas em valores sucessivos e superiores em
até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim
julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11.8.Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima
definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.9.Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço.
Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa
poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos,
a critério do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance /erbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentada, para
efeito de classificação final das propostas.



a1aceitabilidaLeHrrrada-a StfPa comPetitiva eordenadas às propostas, oPregoeiro aaãfflfflfcltórespeíÍo Poeira classificada, quanto ao objeto evalor, decidindo motitfâdamente a\

toÍ2^^^Í^1lt/-P,:0p0B^ de men°r preç°' será aberto ° envelope (**&£$* \
suas condições ll^lT° ^^T d licitante ^ ativer formulado, para conlirmacão^'
instrumento* rnJn™+— **\ •C™St&tad° ° atendiment° P^no das exigências!*****»-«*-

if K r°; ° llCltante sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o/for ocaso. certame, após otranscurso da competente fase recursa^^uan^
o^Pr^an^-to0^3 "^ f°r a<;eitável ou S2 ° licitante não atender as exigência habilitatórias,
Le^ahfl^H minara *f °/SrtaS subse£3uente^ na ordem de classificação, verificando a sua
*™í£níÜ S pr°cedendo a habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.
ocõrrênc^rrXa° laVrar"sf-a Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ZllítT qUS' a° 3l' S6rá assinada Pel° Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes

íí»íííí? dec°rrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação 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 procedimento:
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
riscai e_ trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
li.ib.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com' efeito de certidão negativa;
11.15.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
11.16.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes
dos envelopes Proposta de Preços e Documentação que forem abertos, serão retido,; pelo
Pregoeiro e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Documentação, ainda
lacrado, do licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for
retirado por seu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de
homologação do presente certame, será sumariamente destruído.

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE VREÇOS
12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de
Referência - Especificações, na coluna código, manifestamente inexequível nos termos do Art.
48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente.

13.0.DOS RECURSOS

13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da Lei Federal n°.
10.520.

13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da
licitação ao proponente vencedor.

13.5.0 recurso será dirigido à 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 endereço: Rua Gentil Lins, 127 - Centro - São Miguel de
Taipu - PB.

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1.Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a
documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da
legislação vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no
certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos
do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quandc for o
caso.

14.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o rt:;ultado
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a
devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO CONTRATO

15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias co; secutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades
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15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

18.0.DO PAGAMENTO

18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
18.2.0 desembolso máximo do 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.

18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação 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
natureza.

19.0.DO REAJUSTAMENTO

19.1.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.

19.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
mais de uma Licitante.

20.2.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocarão de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

20.3.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam
declaradas feriado, e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos

a
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E
ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.

ESCOLAR PARA

2.0.JUSTIFICATIVA

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

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
1 Agenda permanente capa dura 192fls 145 x 205 Unid. 4C
2 Alfinetes p/mapas coloridos

Cx. 2C
3

4

Almofada p/ carimbo n.°03 c/ tinta 6,7 x ll,0cm Unid. 6C

5 lArquivo morto multionda oficio
Unid.

Unid.

200C

30C
6 Arquivo morto papelão oficio Unid. 300
7 Balões em látex n°7 (cores variadas) Pct. 200
8 Bloco de lembrete auto adesivo amarelo, laranja e verde pequeno Unid. 150
9 Bloco de lembrete auto adesivo colorido 38 x 50 mm Unid. 150
10 Borracha ponteira p/ lápis grafite Unid. 5000
11 Borracha prima 40 Cx. 5 0

12 Caderno brochura capa em papelão c/ 96fls 1/4 Unid. 1000
13 Caderno brochura pequeno capa dura c/ 48fls Unid. 1000

14 Caderno brochura pequeno capa dura c/ 96fls Unid. 1000
15 Caderno universitário 10 matéria cap em pap. 200fls Unid. 1000

16 Caixa correspondência dupla cristal/fumê Unid. 20
17 Caixa correspondência simples cristal/fumê Unid. 20

18 Caixa correspondência tripla cristal/fumê Unid. 20
19 Calculadora 12 dig. Unid. 40

20 Caneta esferográfica cor azul preta e vermelhal, caneta esferográfica,
escrita média, ponta com esfera de tungstênio, escrita uniforme (sem
falhas), corpo sextavado em plástico transparente, resistente à pressão
normal à escrita. Cx/50

Cx. 300

21 Carbono 1 face cor preta tam a4 cx c/100 fls Cx. 15

22 Carbono dupla face roxo Cx. 15

23 Cartolina comum 60x40cm cores variadas Unid. 2000

24 Cartolina em camurça 50 x 66cm cores variadas Unid. 1000

25 Cartolina guache med 48x66cm Unid. 1000

26 Cartolina laminada med 50x60cm Unid. 1000

27 Cd r- 700mb 80 minutos Unid. 600

28 Dvd 700mb 80 minutos Unid. 300

29 jClassificador duplo Unid. 1 0 0 0

30 Classificador plástico s/ elástico com grampo trilho vermelho, amarelo,
azul, verde, branco

Unid. 1000

31 Classificador simples Unid. 1000

32 Clips n.°2 Cx. 150

33 Clips n.°3 Cx. 150

34 Clips n.°4 Cx. 150

35 Clips n.°6 Cx. 150

36 Clips n.°8 Cx. 150

37 Cola bastão p/ foto Unid. 150

38 Cola branca de 40 g (cola) c/12 Cx. 300

39 Cola colorida com 04 unidade Unid. 300

40 Cola de isopor c/lOOOml Unid. 60

41 Cola de isopor c/bico dosador 35gr Unid. 300

42 Cola liquida branca lOOOml Unid. 100

43 2ola quente em bastão fino Pct. 60

44 Cola quente em bastão grosso Pct. 60

45 Corretivo liquido 18 ml embalagem Cx. 40

46 Emborrachado e.v.a tam.0,8 0 x 0,50 m cores variadas Fls. 1000

47 Envelope branco (meio oficio) Unid. 1000

48 Envelope branco 176 x 250 mm Unid. 1000

49 Envelope branco 240x340 mm (a4) Unid. 1000



50

51

52

53

54

Envelopebranco310x410mm~~"—

Envelopebrancop/cdedvd~~~~~

Envelopecartaoficio114x229brancoc/100
Envelopeparaconvite(azul/branco)
Estiletelaminalarga~"

-,+*£,

Unid-'.

urfid.

jpriidV-
tynid.

*"%.1000
•1000

55Eliquetdbrancac/14

57

Etiquetabrancaofícioa4c/100fls.
Extratordegrampoemmetaltipoespátula

Pct.

Unid.""-*

/30
•.•^r^1'-r60

59

Fitaadesiva50mxl2mm-coresvariadas
Fitaadesiva50mxl2mmdurex

Unid.

Unid.

300

60Fitacrepe19mxb0mm
Unid.

61

62

63

Fitaduplaface16x30~

Fitaduplaface19x50~—
Unid.

Unid.

300

100

64

65

Fitaempacotadeira48mx40cmtransparente
FolhadeisoporespessuralOmm

Unid.

Unid.

Fls.

100

200

300
66Folhadeisoporespessura15mmFls.300
67Folhadeisoporespessura20mmFls.30C
68Folhadeisoporespessura25mmFls.30C
69Folhadeisoporespessura5mmFls.30C
70

71

Gizdeceraembalagemc/12corazul(estaca)Cx.100C

72Grampeador26/6capacidadep/grampear20flsUnid.

100

60
73Grampeador26/6tipoalicatep/20fls.Unid.40
74GrampeadorprofissionallOOflsUnid.10
75Grampo10-23c/1000Cx.GO
76Grampo26/6com5000unid.Cx.150
77

78

GrampotrilhoplásticoPct.60

79Lápisgrafiten°2embalagemc/144pcCx.100
80Ligadeborrachac/50gPct.60
81Livrodeatac/lOOflsUnid.200
82Livrodepontoc/1assinaturac/100fls.Unid.60
83Livrodepontoc/4assinaturasc/100fls.Unid.60
84Livrodeprotocolodecorrespondênciac/100fls.Unid.100
85Marcadorp/cdedvdnacorazuloup^etoUnid.200
86Marcadorp/quadrobrancoazulpretovermelhoUnid.300
87Marcadorperm.Pincelat1100-pazulpretovermelhoUnid.6CD
88Marcadorretro2.0azulUnid.60
89Massademodelarembalagemc/12coresCx.1000
90Papela4210x297colors75gamareloResma150
91Papela4210x297colors75gazulResma150
92Papela4210x297colors75grosaResma150
93Papela4210x297colors75gverdeResma150
94Papelcamurça60x40coresvariadasUnid.600
95Papelcelofane90x80cmPct.40
96Papelcolorset48x66Pct.40

97PapelcontatoplásticoadesivocoloridoRolo15

98PapelcontatoplásticoadesivotransDarente45cmxl0mtsRolo20

99Papelcrepom2,00x48cmUnid.600

101Papelfotográficoc/20flsCx.

600

30

102Papelgaúche50x66coresvariadasUnid.600
103Papeljornala4400fls.Resma200

10-1Papellaminado58x48cmcoresvariadasUnid.600

105Papelmadeira26x36cmUnid.600

106Papelofícioa4resmacom500fls.Resma2000

1073apelpautadoc/400undPct.150

1083apeltipo40kg(g)Fls.1000

109'apelverge-brancotama4cxc/50,coresvariadasCx.6')

110'astaaztigrada11Unid.400

1113astac/abaelásticaempapelãoUnid.1000

112'astacanaletacorcoresvariadasUnid.400

113'astacatalogopvcc/100envelopesUnid.100

114'astacatalogopvcc/50envelopesUnid.100

115'astaplástica.Ofc/elásticoíernmsoftc.Variadasc/10Pct.80

116'astaplástica.Ofc/elástico30mmsoftc.Variadasc/10Pct.80

1171'astaplástica.Ofc/elástico40mmsoftcoresvariadasc/10Pct.80

118I'astasuspensaempapelãoUnid.1000

119!'astasuspensaofplásticaUnid.500

1201'ercevejolatonadoc/100Cx.120

121!'erfuradorc220pretocapacidadep/60fls.Unid.30

122:•'erfuradormédiocapacidadep/30flsUnid.40

1231'incelmarcatextocoresvariadasUnid.200

1241inceln.°18c/12Pct.10

1251incelredondon°10c/12Pct.10

126iincelredondon°12c/12Pct.10



127

128

Pincel redondo n°2 c/ 12

129

130

131

Pistola de cola quente fina
[Pistola de cola quente grossa
Porta canetas, clips e lembrete

132

133

Porta lápis acrílico

134

135

Quadro branco 200x1,20

136

Régua transparente 30cm

137

138

139

140

141

Por!,a carimbo p/6

Prancheta of acrílica cristal

Tesoura c/ ponta med. Aproximadamente 21 cm
[Tesoura escolar s/ ponta

Tinta de almofada p/ carimbo c/40ml~cor azul ou preta
jTinta p/ marc. Quadro branco 10ml diversas cores
Tinta p/ pincel marc. 20ml diversas cores
Tnt pp 40g 1.40x50m diversas cores

3.0.OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributaria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantís às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.

3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.

3.5.Emitir^ Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, II,
da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste
anexo.

5.0.MODELO DA PROPOSTA

5.1.E parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços
correspondente, podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

MARGARETH At-JGELA BEZERRA DA SILVA
SECRETARIA I



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020

PROPOSTA

-)
i

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPO DE
ACORDO COM SUA NECESSIDADE.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, e resentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO MARCA/MODELC> UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P.TOTAL
1 Agenda permanente capa dura 192fls 145 >

205
Unid. 4C

2 Alfinetes p/mapas coloridos Cx. 2C
3

4

Almofada p/ carimbo n.°03 c/ tinta 6,7 >
ll,0cm

Unid. 60

5 Arquivo morto multionda oficio Unid. 300
6 (Arquivo morto papelão oficio Unid. 300
7 Balões em látex n°7 (cores variadas) Pct. 200

8 Bloco de lembrete auto adesivo amarelo,
laranja e verde pequeno

Unid. 150

9 Bloco de lembrete auto adesivo colorido
38 x 50 mm

Unid. 150

11 Borracha prima 40
Unid.

Cx.

5000

50
12 Caderno brochura capa em papelão c/

96fls 1/4
Unid. 1000

13 Caderno brochura pequeno capa dura c/
'18fls

Unid. 1000

14 Caderno brochura pequeno capa dura c/
9 6 f 1 s

Unid. 1000

15 (Caderno universitário 10 matéria cao em
pap. 200fls

Unid. 1000

16 jcaixa correspondência dupla cristal/fumê Unid. 20

17 Caixa correspondência simples
cristal/fumê

Unid. 20

18 jcaixa correspondência tripla
cristal/fumê

Unid. 20

19 calculadora 12 dig. Unid. 4 0

20 Caneta esferográfica cor azul preta e
vermelhal, caneta esferográfica, escrita
média, ponta com esfera de tungstènio,
escrita uniforme (sem falhas), corpo
sextavado em plástico transp -ente,
resistente à pressão normal à . crita.
Cx/50

Cx. 300

21 Carbono 1 face cor preta tam a4 cs c/100
fls

Cx. 15

22 Carbono dupla face roxo Cx. 15

23 Cartolina comum 60x40cm cores variadas Unid. 2000

24 Cartolina em camurça 50 x 66cm cores
cariadas

Unid. 1000

25

2 6

Cartolina guache med 48x66cm Unid. 1000

27 3d r- 700mb 80 minutos Unid. 600

28 )vd 700mb 8 0 minutos Unid. 300

29 Zlassificador duplo Unid. 10 0 0

30 Zlassificador plástico s/ elástico com
jrampo trilho vermelho, amarelo, azul,
/erde, branco

Unid. 10 0 0



31

32

33

34

35

Classificadorsimples
C!!psn.2

Clipsn.°3

'clipsn.°4
Clipsn.°6

Unid.

Cx.

Cx.

Cx.

1000f

150

36

37

jclipsn.°8
Colabastãop/foto

Cx.

Unid.

ir>o\

150>

150:J
38Colabrancade40g(cola)c/12Cx.300^*~w
39.Colacoloridacom04unidadeUnid.300

,

40Coladeisoporc/lOOOmlUnid.60
41Coladeisoporc/bicodosador35grUnid.300
42jColalíquidabrancalOOOmlUnid.100
43ColaquenteembastãofinoPct.60
44JColaquenteembastãogrossoPct.6C
45Corretivoliquido18mlembalagemCx.4C
46Emborrachadoe.v.atam.0,80x0,50m

coresvariadas
Fls.100C

48

Envelopebranco(meiooficio)Unid.100C

49Envelopebranco240x340mm(a4)Unid.1000
50Envelopebranco310x410mmUnid.1000
51Envelopebrancop/cdedvdUnid.1000

"

52Envelopecartaoficio114x229brancoc/
100

Cx.12

53Envelopeparaconvite(azul/brancc)Unid.1000
'"

54

55

EstiletelaminalargaUnid.200

56Etiquetabrancaofícioa4c/100fls.Pct.30
57Extratordegrampoemmetaltipo

espátula
Unid.60

-

58Fitaadesiva50mxl2mm-coresvariadasUnid.300
59Fitaadesiva50mxl2mmdurexUnid.300
60Fitacrepe19mx50mmUnid.300
61Fitaduplaface16x30Unid.300
62

63

Fitaduplaface19x50Unid.100

64Fitaempacotadeira48mx40cm
transparente

Unid.200

65FolhadeisoporespessuralOmmF1s.300

66Folhadeisoporespessura15mmFls.300
67Folhadeisoporespessura20mmFls.300
68Folhadeisoporespessura25mmFLS.300

69Folhadeisoporespessura5mmFls.300

70Gizdeceraembalagemc/12corazul
(estaca)

Cx.1000

71GlitterescolarcoresvariadasCx.100

72Grampeador26/6capacidadep/grampear
20fls

Unid.60

73Grampeador26/6tipoalicatep/20fls.Unid.•10

74GrampeadorprofissionallOOflsUnid.10

75Grampo10-23c/1000Cx.60

76Grampo26/6com5000unid.Cx.150

77GrampotrilhoplásticoPct.60

78Lápisdecorflex12coresCx.1000

79Lápisgrafiten°2embalagemc/144pçCx.100

80Ligadeborrachac/50gPct.60

81Livrodeatac/lOOflsUnid.200

82Livrodepontoc/1assinaturac/100
fls.

Unid.60

83Livrodepontoc/4assinaturac/100
fls.

Unid.60

84Livrodeprotocolodecorresponde-ciac/
100fls.

Unid.100

85Marcadorp/cdedvdnacorazulou
proto

Unid.200

86Marcadorp/quadrobrancoazulpreto
vermelho

Unid.300

87Marcadorperm.Pincelat1100-pazul
Dretovermelho

Unid.600

88larcadorretro2.0azulUnid.60

894assademodelarembalagemc/12coresCx.1000

903apela4210x297colors75gamareloResma150

91Dapela4210x297colors75gazulResma150

92=apela4210x297colors75grosaResma150

933apela4210x297colors75gverdeResma150

94Papelcamurça60x40coresvariadasUnid.600

953apelcelofane90x80cmPct.40

963apelcolorset48x66Pct.40



^~"^
Papel contato plástico adesivo colorido

Rolo 15 Ar >«
Papel contato plástico adesivo
transparente 45cmxl0mts

Rolo Jl hh a** \
99 ÍPapel crepom 2,00x48cm

Unid. 600, ~~t t—«•.-! -w-tn.-«3t.^fa:_a, . :-

100

101

ÍPapel de presente 60cm largura Unid. 600 l*« *»«»-«*!«« g

102

103

JPapel gaúche 50x66 cores variadas Unid.

30 \ /

600 ^.^^
104 jPapel laminado 58x48cm cores variadas

Resma

Unid.

20C

60C
105 jPapel madeira 26 x36cm

Unid. 60C
106

107

JPapel ofício a 4 resma com 500 fls.
Resma 200C

108 JPapel tipo 40kg (g)
Fls.

15C

100C

110

.Papel verge - branco tam a4 cx c/50,
jeores variadas

Cx. 60

111 Pasta c/aba elástica em papelão Unid. 1000

Pasta canaleta cor cores variadas Unid. 400
113 Pasta catalogo pvc c/100 envelopes Unid. 100

'

114 Pasta catalogo pvc c/50 envelopes Unid. 100
115 Pasta plástica. Of c/ elástico 18mra soft

c. Variadas c/10
Pct. 80

116 Pasta plástica. Of c/ elástico 30mm soft
c. Variadas c/ 10

Pct. 80

117 Pasta plástica. Of c/ elástico 40mm soft
cores variadas c/ 10

Pct. 80

118 Pasta suspensa em papelão Unid. 1000
119

120

Pasta suspensa of plástica Unid. 500

121 Perfurador c220 preto capacidade p/60
fls.

Unid. 30

122 Perfurador médio capacidade p/30fls Unid. 40
123

124

Pincel marca texto cores variadas Unid. 200

125 Pincel redondo n°10 c/ 12 Pct. 10

126 Pincel redondo n"12 c/12 Pct. 10

127 Pincel redondo n°2 c/ 12 Pct. 10

128 Pistola de cola quente fina Pct. 60

129 Pistola de cola quente grossa Pct. 60

130 Porta canetas, clips e lembrete Unid. 20

131 Porta carimbo p/6 Unid. 12

132 Porta lápis acrílico Pct. 20

133 Prancheta of acrílica cristal Unid. 200

134 Quadro branco 200x1,20 Unid. 10

135 *égua transparente 30cm Unid. 1000

136 tesoura c/ ponta med. Aproximadamente 21
cm

Unid. 60

137 resoura escolar s/ ponta Unid. 1000

138 Cinta de almofada p/ carimbo c/40ml cor
azul ou preta

Unid. 60

139 rinta p/ marc. Quadro branco lOml
liversas cores

Unid. 60

140 rinta p/ pincel marc. 20ml diversas
:ores

Unid. 60

141 Pnt pp 40g 1.40x50m diversas cores Rolo 50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

CNPJ

de de

Responsável



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

PROPONENTE

CNPJ

J*—^^

/ Fte Q^ \

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

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

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

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

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

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

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

PROPONENTE

CNPJ

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

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

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

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



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MIGUEL DE TAIPÚ E , PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de São
nÍ9B«í *ie*/™npUin~ RUa Gent±1 L±nS' 12? ~ centro - São Miguel de Taipu - PB, CNPJ n°
ua.ye.a.blò/0001-10, neste ato representada pelo Prefeito Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
Brasileiro, Casado, Prefeito, residente e domiciliado na Rua Gentil Lins, 127 - Centro - São
Miguel de Taipu - PB, CPF n° 031.402.624-00, Carteira de Identidade n° 1886617 SSPPB,
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado -

~ ''•' CNPJ n° ' neste ato representado por .... residente e domiciliado na
*'"'."" " - " - •••, CPF n° , Carteira de
identidade n° , doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00004/2020, 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
Federal n° 3.555, de 08 de Agosto de 2000; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER
A DEMANDA DESTE MUNICÍPO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão Presencial n° 00004/2020 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrrição;
e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 50 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 documenta1, e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de São Miguel de Taipu:
02.010 Gabinete do Prefeito

02.020 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
02.030 Secretaria Municipal de Planejamento
02.040 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
02.050 Secretaria Municipal de Educação
02.060 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Juventude
02.070 Secretaria Municipal de Saúde
02.090 Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social
02.110 Secretaria Municipal de Infraestrutura
3390.30 99 Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:



?JK?f° máXÍm° ^-^ a eXeCU?ão do ob^eto ora contratado, conforme suas característica
consÍderadoTgaÇt° T C?S°* prevÍStos ?ela Lei 8.666/93, está abaixo indicada será \considerado a partir da emissão do Pedido de Compra: #« /,/" 1

Entrega: Imediata I «xü«fe\? '
deP2020dconígHnCÍa ^ PJeSente contrato será determinado: até ofinal do exercício! íifi^eiro"de 2020, considerado da data de sua assinatura. \"""««iliBi»

CLÁUSULA OITAVA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: N>****».»r—"^
res"pectivafcrá,^n^e^0 relatíVO a° fornecimento efetivamente realizado, de acordo com asrespectivas cláusulas do presente contrato;

c"Sfírí r° C°nt"tado í°dos OS meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
produtos txp1 nH SC? G qU£lc*uer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
resnonsabilídíd^ Z^t* ™Pl\e COmpleta fiscalização, o que não exime o Contratado de suasresponsabilidades contratuais e legais.

normaDevín^nLrePreSentanteS C°m atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
Ztidff,; esPecialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
essas atribuições Ça° terceiros para assistência esubsídio de informações pertinentes a

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributaria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei^ 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Pilar.

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

São Miguel de Taipu - PB, ... de de

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO

e que'



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Gentil Lins, 127 - Centro - São Miguel de Taipu - PB, às 09:00 horas do dia 25 de
Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER A
DEMANDA DESTE MUNICÍPO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto
Federal n°. 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (83) 36291078. E-mail:
cplsaomigueldetaipu@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São Miguel de Taipu - PB, 04 de Março de 2020
ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PUBLICAR:
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Gentil Lins, 127 - Centro - São Miguel de Taipu - PB, às 09:00
horas do dia 25 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do
tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E
ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPO DE ACORDO
COM SUA NECESSIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Federal n°. 3.555.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: cplsaomigueldetaipu@gmail.com. Edital:
www.tce.pb.gov.br.

São Miguel de Taipu - PB, 04 de Março de 2020.

ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

R. Gentil Lins, 127, Centro, São Miguel de Taipu - PB
CEP: 58.334-000 - CNPJ: 08.868.515/0001-10

Contato e-mail: cplsaomigueldetaipu@gmail.com
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para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 20/03/2020. às 08:30 horas, no
mesmo local daprimeirareunião. Maioresinformações poderãoser obtidasjuntoa ComissãoPermanente
de Licitação. RuaJoãoVicente deAlmeida.SN- EdilsonAlves - Mari/opolis - PB.no horáriodas08:00
as 12:00 horas dosdiasúteis. Telefone: (083)35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com.

Marizopolis - PR, 20 de Fevereiro de 2020
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal I
de São Miguel deTaipu |

| LICITAÇÃO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

AVISO DF. LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2020

Toma publico que fará realizar através do Pregoeiro Oficial c Equipe de Apoio, sediada na Rua Gentil
Lins, 127- Centro - São Miguel de Taipu - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Marçode 2020, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE
DIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPO DE ACORDO COM
SUANECESSIDADE. Recursos: previstos no orçamentovigente. Fundamento legal: Lei Federal n"
10.520/0? "^^-creto Federal n".3.555. Informações: nohorário das08:00as 12:00 horas dosdiasúteis,
nocndei. pracilado. E-mail: cplsaomigucldclaipu@gmail.com. Edital: www.lcc.pb.gov.br.

São Miguel de Taipu - PB, 04 de Março de 2020
ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal I
de Mãe D'Água

CITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE IVÃGUA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n" 010/2020

OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de limpeza, higiene e descartáveis, destinados às ativida
des das secretarias do município c seus programas, ante as condições estabelecidas no anexo I c Edital.
ABERTURA: 25 de março de 2020 às 08h30min na sala da CPI. (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, s/n. I"
Andar, Centro.MÃED'ÁGUA- PB,na sala ComissãoPermanentede Licitação, cm todosos dias úteis,
no horário de 8h às 12h.ou pelo site www.maedagua.pb.gOV.br.

Mãe D"água - PB, 11 de março de 2020.
SILVANIA SOARF.S DA SILVA

PREGOEIRA OITCIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÃGUA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n" 011/2020

OIMET" ': Aquisição parcelada de material gráfico destinado as atividades administrativas e d
prograi . município, ante as condições estabelecidas no Anexo 1 c Edital.
ABERTi .<A: 26 de março de 2020 às 08h30min na sala da CPL (Horário local).
INFORMAÇÕES.' Os interessados poderão obtero Edital na Rua LuizFurtado de Figueiredo, -
Andar, Centro, MÃE D'ÁGUA - PB. na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias
no horário de 8h às 12h. ou pelo site WWW.macdagUa.pb.gOV.br.

Mãe D"água - PB, 11 de março de
SILVANIA SOARES DA SILVA

PREGOEIRA OFICTAL/PMMD

EXTRATOS

,/n. Io

úteis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N\ 01.010/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de MÃED'ÁGUA-PB.
CONTRATADO: JAILSON FEITOSA DA SILVA, CPF N". 103.546.394-63.
OR.IF.TO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a realizai o transporte ilr estudan
tes da zona rural para sede do município, conforme especificações constantes no termo de Ei lerència
Anexo I do Edital.

VALOR GLOBAL:RS 31.465,00 (Trinta c Um Mil c Quatrocentos c Sessenta c Cinco Reais).
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL N°. 5/005/2020
PRA/.O: 31/12/2020

DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO CTRINO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE IVÃGUA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N\ 1)1.011/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de MÃE D'ÁGUA-PB.

CONTRATADO: GERALDO ALVES PEREIRA, CPF N". 023.984.344-43.
OBJETO: Contrataçãodeserviçosde locaçãode veículos,destinadosa realizarOtransporte deestudan
tes da zona rural para sede do município, conforme especificações constantes no (ermo de Referencia
Anexo I do Edital.

VALOR GLOBAI.:RS 27.202,00 (Vinte c Sete Mil c Duzentos c Dois Reais).
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL N°. 5/005/2020
PRAZO: 31/12/2020

DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO CTRINO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE IVÃGUA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N". 01.012/2020

CONTRATANTE:PrefeituraMunicipal de MÃE IVÃGUA-PB.
CONTRATADO: MARIA DAVI DE OLIVEIRA. CPF N". 491.876.004-04.

OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a realizar o transporte de estudan
tes da zona rural para sede do município, conforme especificações constantes no termo de Referencia
Anexo I do Edital.

VALOR GLOBAL:R$ 20.706,00 (Vinte Mil c Setcccntos c Seis Reais).
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL N°. 5/005/2020
PRA/.O: 31/12/2020

DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO CIRINO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE IVÃGUA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N". 01.014/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de MÃE D'ÃGUA-PB.
CONTRATADO: EDINALDO ALVES PEREIRA. CPF N°.041.229.944-54.

OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a realizar o transporte de estudan
tes da zona rural para sede do município, conforme especificações constantes no termo de Referencia
Anexo I do Edital.
VALOR GLOBAL:R$ 29.435,00 (Vinte c Nove Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais).
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL N'\ 5/005/2020
PRAZO: 31/12/2020

DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO CIRINO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE D*ÁGUA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N*. 01.013/2020

CONTRATANTE: PrefeituraMunicipalde MÃE IVÃGUA-PB.
CONTRATADO: DIONILSON NUNES FEITOSA, CPF N". 885.543.684-87.
OR.IF.TO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a realizar o transporte de estudan
tes da zona rural para sede do município, conforme especificações constantes no termo de Referência
Anexo I do Edital.

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL N". 5/005/2020
PRA/.O: 31/12/2020

DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO CIRINO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL DF MÃE IVÃGUA

EXTRATO DF. CONTRATO
CONTRATO N". 01.015/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de MÃED^ÃGUA-PB.
CONTRATADO: UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA, CPF N". 129.032.264-31.
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a realizar o transporte de estudan
tes da zona rural para sede do município, conforme especificações constantes no termo de Referência
Anexo I do Edital.

VALOR GLOBAL:RS 18.270,00 (Dezoito Mil e Duzentos e Setenta Reais).
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL N°. 5/005/2020
PRAZO: 31/12/2020

DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO CIRINO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE IVÃGUA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N". 01.016/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de MÃED"ÁGUA-PB.
CONTRATADO: MOIZES MOTA DOS SAN TOS. CPF N°. 032.827.014-89.
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a realizaro tran ;portc de estudan
tes da zona rural para sede do município,conformeespecificaçõesconstantes no termo de Referência
Anexo I do Edital.

VALOR GLOBAL:RS 23.345,00 (Vinte c Três Mil c Trezentos c Quarenta e Cinco Reais).
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL N°. 5/005/2020
PRAZO: 31/12/2020

DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO CIRINO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE IVÃGUA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N". 01.017/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de MÃEIVÃGUA-PB.
CONTRATADO: GRACIL1ANO MARIA DOS SANTOS. CPF N". 049.782.484-18.
OB.IETO:Contrataçãode serviçosde locaçãode veículos,destinadosa realizarOtransportedeestudan
tes da zonarural parasede do município, conforme especificações constantes no termode Referência
Anexo I do Edital.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/03/2020 às 11:47:53 foi protocolizado o documento
sob o N° 19143/20 do Aviso da Licitação n° 00004/2020 referente ao exercício de , exercício 2020, referente a(o)
Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos
encaminhados por Elly Martins Norat.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú
Número da Licitação: 00004/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Material de Consumo Escolar
Valor Estimado: R$ 342.309,75
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTE
MUNICÍPIO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.
Data do Ato: 12/03/2020

Data e Hora do Certame: 25/03/2020 09:00:00

Local do Certame: Sede Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento Informado? Autenticação

[PDF] Edital da Licitação Sim b68becec4f640339f4a990d069903cf2

~ João Pessoa, 13 de Março de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93. alterada pela LC 91/2009 o

pelo Regimento Interno, alterado pela
RATC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

i/KQ£.â})
.•-'

RECIBO PROTOCOLO. Doe. 19143/20. Data: 13/03/2020 11:47. Responsável: tramita.
Impressopor enorat em 13/03/2020 11:47. Validação: EED9.C196.12B0.0577.A580.6035.EAE1.91B3.
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