
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 171226PP00073
LICITAÇÃO N®. 00073/2017
MODALIDADE; PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RUA FLÁVIO RIBEIRO, 74 - CENTRO - BELÉM
CEP: 58255-000

PB.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.928.517/0001-57 doravante denominado
simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar OueVaS^^^^
Pregoeiro Oficiai assessorado por sua Equipe de Apoio, as 08h30mln do dia 11 drjanelro d»
e^tP licitação na modalidade Pregão Presencial n® 00073/2017, tipo menor preço- tudo de acordo com•'0-520. de 17 de julho de 20ol,'^e^?eto
a^Iíartíf; on f '® subsidiariamente pela Lei Federal n®. 8.666. de 21 de junho de 1993 e suasalterações posteriores, bem como a Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada conforme

^  objetivando obter a melhor proposta para: Aquisições parceladas de^ Materiais de Limpeza para atendimento da Administração Municipal para o exercício de 2018.

1.0.DO OBJETO

ReferênXSoTdete 1^^^^^ encontram-se devidamente detaihadas no correspondente Termo de
d"® Será processada nos termos deste instrumento convocatório especificações

íevWa efe ivacToTe®^^^^ ° acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade dada efetivação de compra para suprir demanda especifica - Aquisições parceladas de Materiais de i imnP7a

bem ̂  Administração Municipal para o exercício de 2018 -, considerada oportuna e imprescindível
l^inua™s'pam fnromo^^^^ ® P®'^ "«dessidade de deSvimXde açôlsa promoção de atividades pertinentes, visando á maximizaçâo dos recursos em relação aosobjetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de pianejamento aprovadas.

contrataçâo, nâo será concedido o tratamento diferenciado e simpiificado para as

SZTntar n» Sol "°® Arts 4^0 48,TLe1complementar n 123/2006, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos



o

"^FIsN»i2Li5

incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP
diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LC n°. 123/ '

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 exV-
desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficiai até as 08:30 horas do dia 11 de Janeiíi*^«iirorno
endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será reaiizadaTsessão
publica para abertura dos referidos envelopes.

esclarecImentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente' das
07:00 as 11:00 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 ate 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 Flavio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - 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.ANEX0 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.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

10-520. de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015,
nL? í® '®. subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçõesposteriores, bem conio a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, que ficam fazem partes
integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO

no/? rnáximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades doORC, 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: Até 03 (três) dias após a emissão do pedido de compra a ser entregue em local a ser determinado
pela Administração Municipal

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o finai do exercicio financeiro de 2018
considerado da data de sua assinatura;

presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
RECURSOS PRÕPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento 2018
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo



6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro d
fechados indicando, respectivamente. PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação nos ter
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
nao funcionem no país. nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Publica ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o
ÜRC.

6.4.0S 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
instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Luis Sebastião Alves. Não sendo rigorosamente observadas as
exigências deste item. os respectivos envelopes não serão aceitos e o iicitante, portanto, desconsiderado para
efeito de participação no certame. r . k

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 Iicitante abdicou da fase de
lances verbais.

6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

7.1.0 Iicitante 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 Iicitante credenciará apenas um representante que
será o unico 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
^ necessános poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar

f  os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondenteinstrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a
outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.

7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

7.3.Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.

7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento
impedirá a participação ativa do representante do Iicitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará 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, declarações e outros elementos
necessários a participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.

7.5 No momento de abertura da sessão pública, cada Iicitante, por intermédio do seu representante devidamente
credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte documentação:

7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta, com firma reconhecida da pessoa que a expediu -
Anexo



7.5.2.Declaraçâo dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, com firma recQphgsí
pessoa que a expediu, conforme modelo - Anexo III.

7.5.3.Comprovaçâo de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06 se for aueinju» -
empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento ferenciãd3^^

simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da\í
de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração expressa formalmerSt^.assffnaoa'
por profissional da área contábil, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartoríÕ'^
Signatário; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente com no
máximo 90 (noventa)^ dias de emissão da abertura, na forma da legislação pertinente. A ausência dà referida
declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a inabilitaçâo do licitante, apenas perderá
urante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP'

previstos na Lei 123/06. ■ n-uu tri-,

7^6,Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a documentação
relacionada nos itens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope Proposta de Preços.

8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

fndiâçõenoanv^^^^ apresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N". 00073/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O 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

coirespondente item cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características sé
necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.

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

8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;

^ pdmeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido, casocontrario haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos.

fnftrinr «Tnno/ Tof° fantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser
l M . estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Disposição emcontrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.

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

mcUcapo: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das
P^.93"|®nto, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e

Observações pertinentes que o licitante julgar necessárias.

quan™?preTo'u^^^^^^^^^ ® ° u,ultiplicaçâo do preço unitário pela

prLateoe^'fdfríenVv"4r'''®"^^ ™
8.8.N0 caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio decorrentes

na^multíniíar? 1 mcorreçoes na unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem comona multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.

«annlrtf P® entrega ou execução, das condições de pagamento ou de suavalidade, ficara subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento convocatório e.
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portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas exigências não
motivo para a desclassificação da respectiva proposta.

8.10 É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC d
devidamente preenchido.

S.II.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos
eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.

expressa que os preços unitários da proposta, já estão incluídos todos os custos diretos e
comerciais, sociais, trabaitiistas, frete, seguros e demais despesas com

drotSeto da prtsentTfc^ ® ° fornecimento

P!'® Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Belém, localizada a Rua
H» r T ■ licitante não se encontra com pendências contratuais ou impedida
m!,nWn^ A h J1°^ ® Pública por execução de fornecimento de produtos/outros nestenicípio. A declaração deverá ser solicitada a um Servidor da pasta até as OShSOmin do dia 09/01/2018 sendo
48 (quarenta e oito) horas de antecedência da abertura da licitação, com validade de 30 dias Deverá ser

junto rcópi^doTo^^^ comprove o vínculo do solicitante com a empresa requerente
8.14.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.

^  9.0.DA HABILITAÇÃO

necessários a habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via. dentro de
envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00073/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:

Documentação relativa à REGULARIDADE JURÍDICA:

9.2.1.Registro Comercial e suas alterações, no caso de empresa individual, ou

Contrato Sociai e seus aditivos em vigor, devidamente registrado, e em se
^  tratando de sociedade por ações, acompantiado de documentos de eleição de seus administradores, ou

^^so de sociedades simples, acompantiada de prova da diretoria em
"xçrcicio.

Docume^ção^'"^ apresentados no ato do credenciamento, fica facultado a inclusão no envelope
Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;

abertura"*'^ inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, com emissão no máximo de 30 dias da

inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

9.2.6.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos
Federais e á Divida Ativa da União. (Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014).

negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma



02^/fo/2nT4l°B^rtf°&.^^ ^ Seguridade Social INSS-CND (Portaria RFB/PGFt

sagc,sysi£ s.£rgs trti:Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n» 5.452, de 1» de maio de 1943, Consolidá^^^^e^
Documentação relativa à QUAl .mCACÃO ECONÕMICQ-FINANCEIRA!

=SS=íH-~-~

LSSSr"——
;i£a%s-r"4srÃrssrri;.c ™ «"•»»• ■
S'^;r'pis;.n=S£"r£r£rr5íío'^^

- rSHSSEr--—
ConíerciaT"°'^"""'®®® ''® ^®''"®"° dispensadas do registro na Junta

cont!da^no\SemT2^^^^^^ ®".° 'í !f®'®'®'° existência, devem cumprir a exigência
levantado. ecliante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial

Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNIPA-

HsSSSÍ~~™2SS3

- o.™« roiir « sss "rzr

"" '• '«!• 1» "=»"». w

9.2.15.Alvará de Funcionamento concedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em plena validade

formalidade gue visa taciii.rorbro^ aTut^Tclt Slt ®Ste"^®



respeeiiVo

rfac wil j ̂ - qualquer docuniento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
í^nrflnca f autenticaçao pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou da pubii '
Stl tahrf apresentação de documentos de fiabiiltaçâo fora do envelope específico, iQuando o documento for obtido via Internet sua legalidade será comprov
^etrônicos correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os docume»

^i^quivos do ORC, para comprovação da autenticidade de eiem^
pelos licitantes, quando for o caso.

10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO

ciassLSÓ%®nai'"L^^^^^ identificação de quais irão passar a fase de lances verbais e na
rnnciHoraHz? fi obssrvadas as exigências e procedimentos definidos neste instrumento convocatório seráconsiderado o critério de menor preço apresentado para o correspondente item. convocaiorio. sera

««^da^tóS 666/M ̂  ®""'® i""®® oufnais propostas escritas, e após obedecido o disposto no Art. 3»,, da Lei 8.666/93. a classificação inicial para a fase de lances verbais, se fará através de sorteio.

licítaçâo - fase de lances será assegurada como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

10.4, Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances - aquelas situações em

ídncrpo^c^nlTsuTeS™ ® 05«/o

^  ̂ - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte
10 5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para aoresentar
nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preciusâo

serâo^ ̂ nvoc^írls^^^^^ microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do Item anterior,serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de emoate acima
definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito; ° 1® ®"ipate acima

cf 'a,?;I!?fr®®®° d® valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte quese encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se
Identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta ^

aieau%do'^o P"® observada a situação de empate eassegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte o obieto licitado será
adjudicado em favor da proposta originaimente vencedora do certame.

definida, somente se aplicará quando a melhoroferta inicial nao 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 16 (nu\n7(^\
minutos apos 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 interessado^;

XarqíefpeLfa queTe to representante de cada iicitante, podendo, no entanto, ser assistida

Iendo°a.'ÍV«iZL'fÍT.!"-° "« ''«P''®®®"'®"'® d® qualquer dos iicitantes não impedirá a efetivação da reunião
nesfe in\húmeTo'convS^^^^^^ estabelecidas

IilvtiODes"orr^nriní?rf,®'^ concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição dos
propistesd^pre^ elemento exigido e não apresentado na reunião destinada ao recebimento das
11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação e a

Stlâo' P"a'<l"®r dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de



11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo iuntamefltóCOTfm sua
Equipe de Apoio conferindo-as quanto â validade e cumprimento das exigências constantesá^Slàito
convocatono e solicitará dos llcitantes que examinem a documentação neles contidas. mstruffl^o

Ilils T Pregoeiro analisará os documentos e as observações porv^tura^fo^
?=iJL i' ®"i seguida, da classificação iniciai, indicando a proposta^snep^pnaquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor vai^

cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.

havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima definidas serão

ãerecldof® melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os 'preços

®®9"'''®: ®®''f inicio â etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes dos llcitantes
rin 1'®^®''®° ®®'' formuiados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a

'■®®'i^®<^®® '®ntas rodadas de lances verbais quantas se fizerem
trSs a "°va sessão pübiica para continuidade dos

'®".®®® *'®iores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e deverão ser efetuados
fr^niiiató nt 'r°netaj-ia nacionai A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro,matlnte^r-âo ,f • i'®"®nte apenas da etapa de lances verbais para o correspondente item cotado e namanutenção do ultimo preço apresentado, para efeito de classificação finai das propostas.

hI nrimfiri^^fií .f ®®^''®'^® ® ®'®P® c°mpetitiva e ordenadas ás propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidadeda primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

®®®'f''®! a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
t  t®"If i'®"f"'® P"® a tiver formulado, para confirmação das suas condições habiiitatórias.

venria^r H Th h" exigências fixadas no instrumento convocatório, o iicitante será declarado
T°" o respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente faserecursai, quanao for o caso.

aceitável ou se o iicitante não atender as exigência habiiitatórias, o Pregoeiro examinará
dn nTlfnnont ° Massificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo á habiiitação
instrumento convocltória ®'® ® ^e uma proposta que atenda as disposições do

circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao finaisera assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e llcitantes presentes.

Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das
®'".P':®®®® d® pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contratoobservando-se o seguinte procedimento;

IlrlLníTr ® ®"1P''®®®.® .d® P®^"®"® P°rte, por ocasião da participação nesta licitação, deverãoapresenty toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista dentre os
T»=r,T ®""'^®''®Po® n®f® instrumento para efeito de Habiiitação e integrantes do envelope Documentaçãomesmo que esta apresente alguma restrição; '

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo
DLro^?i nnr H micial corrosponderá ao momento em que o Iicitante for declarado vencedor,periodo. a critério do ORC, para a regularização da documentação, pagamento ouparcelamento do débito, e emissão da eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

documentação. no prazo acima previsto, implicará decadência do direito àcontratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar osllcitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
12.1.Havendo proposta com vaior para o respectivo item reiacionado no Anexo i - Termo de Referência -
«!PrTrie.To°T' "®.®° ""f manifestamente inexequivei nos termos do Art. 48, ii, da Lei 8.666/93, o mesmotem correspoSe ■ desciassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o

Ò



13.0.DOS RECURSOS , „ ^

13.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a ir
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 aprov^

13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. a

vencedo^r^ recursos, a autoridade superior do ORO fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente
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 FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB.

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

14J.Concluldo 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, quando 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 resultado apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou
considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação exigida pela legislação viqente
resguardados os direitos dos licitantes. » y » .

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 consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, quando for o
caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer
alterações na forma definida pela referida Lei.

15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua
proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente
para fazé-lo em igual prazo do licitante vencedor.

15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado,
um lateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido
de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

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 inidõneo 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 cominações legais.

16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93- a - advertência- ti
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na



comunica

entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% {dez por ̂
contratado pela inexecuçâo total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das p
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 aput
Contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Coricv
jus, acrescido de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês. ou, quando for o caso, cobrado j

^ aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita a Contratada epublicado 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
corrssponcisnt©.

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 reabo 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

pagam^to será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
^  adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de até noventa 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

fínan%r(^^ aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
18.3.Nenhum valor será pago a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
e or 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 contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65 §§ 5® e
D , da Lei 8.666/93.

19^.0correndo 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 da Contratada.

^ 20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do contrato serão
propostos pela Contratada e submetidos á apreciação do ORC. A execução dos serviços não previstos será
regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.

20.2.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer tempo a
execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.

do direto de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que tendo-o
t ̂  apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaramhipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.

20^4.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com aquisição de material
mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os respectivos preços.

mstrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão disponibilizados em meio
magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os procedimentos definidos pelo ORC.

dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão única
e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a autoridade superior do

i)



Sçl^do proTessa'^ ® ^ esclarecer ou^
Sca de decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro

qualque^^fde!nde'n ^P^®®«"'-fâo de documentação ris^áíle,
Lfcitente"''"'"'' ''"® ei-edenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma

Belém - PB, 27^ de Üezembjo de 2017.

ALVES

regoeiro oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00073/2017

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

Cr

^ év
■&PU:

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: Aquisições
Administração Municipal para o exercício de 2018.

2.0.JUSTIFICATIVA

parceladas de Materiais de Limpeza para atendimento da

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:

CObiGOÍ DISCRIMINAÇÃO

A
'6

"7^

9
To"

IT

Ta"

'15

l8

JllOiênico, c/ab^
jÁgua Sanitária, solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com
iteor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo 6
jmeses). Produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de
isódio ou cálcio como estabilizante. Pode ter ação como alvejante e de
jdesinfetante de uso geral, embalagem de 1 litro, com validade e registro no
jMinistério da Saúde, conforme a Resolução vigente.
jÁlcool em Gel, 7Õ%, composição: álcool etílico, polímero, benzoato de
|denatônjo, neutralizante e água; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado; odor
|Característico de álcool; apresentação em frasco com no mínimo 500g, data de
jf^ricaçâo, n° do lote e validade expressos na embalagem. Prazo de validade

a 18 meses, a partir do recebimento definitivo.
jÁlcool, etílico, hidratado, líquido, embalagem plástica com 500 ml, com validade
|e registro no Ministério da Saúde, confprme a Resolução vigente.
Ámaciante de roupas (diversas fragrâncias) de 2 Litros
Ãvental de plástico (branco em material emborrachado resistente e flexível
|tarnanho único

lixo, com capacidade mínima de 50 litros, cores diversas.
|®®J.?'®.PJ®®^Í®9.' frizado, com capacidade mínima de 10 litros, cores diversas.

frizado, com capacidade mínima de 12 litros, cores diversas.
Balde plástico, frizado, com capacidade mínima de 20 litros, cores diversas- alca
metálica. '

frizado, com capacidade mínima de 30 litros, cores diversas.
-;™j^.® Pj®®.^'®®' fr'?®^9i com capacidade mínima de 8 litros, cores diversas.jBalde plástico, gigante, com capacidade mínima de 100 litros, c/tampa cores
jdiversas.
j2®X® Jl9uip®i cr®f"osa. para lustrar móveis, embalagem c/200 ml
jCera líquida, incolor, perfume lavanda, c/ embalagem plástica de 750 ml. com
iy.®li^®P® .® registro no Ministério da Saúde, conforme a Resolução vigente.
|P°.'.i^®r®s descartáveis pacote c/50 unidades
iÇpiôrii® para o corpo infantil, perfumada, com 500 ml. "
iCondicionar para cabelos, infantil, 500 ml
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p.opos desra^ ^
i^pos descartáveis 180 ml
Copos descartáveis 50 ml para cafezinho

varal ern nylon, embalagem contendo 10 metros.
para cabelo (pentear), infantil, pote com 300 ml

jDesinfetante, para desinfecção e aromatizaçâo de ambientes, isento de
|partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo prazo de validade
composição química, entre outros, embalagem de 2 litros, fragrância: lavandai

—j™0?.yalid^e e registro no Ministério da Saúde, conforme a Resojuçâo vigente. !
JPpsc^Qzadçr de ambientes, enribalagem com 4Ó0 mí, de livre fragrância. " " •
.Detergente, limpeza em geral, lava-louças super concentrado, solubilídade
,rapida e completa em água, embalagem com 2 litros, com validade e registro no
,Ministério da Saúde, conforme a Resolução vigente.
Escova de dente infantil com cerdas de nylon macia com cabo reto em

_ ipolipropileno.
,Escova para vaso sanitário com suporte em plástico resistente com ponta

-.-.^rac^ndada e cerdas flexíveis
com cabo de plástico e plumas macias
IpP® pçc, pacote com 8 unidades.

..-j-^spcpi® de limpeza, dupla face, embalagem com 1 unidade.
_!Flanela, com tamanho mínimo de 0,30cmx0,60cm
jFósforo, curto, fino, feito de madeira, papelão ou bastante encerrado e
- Igeralmente fósforo vermelho, embalagem com 10 caixas.
-i^pPfcs descartáveis médio pacote c/50 unidades
iGuardanapo de papel, material 100% celulose, folhas simples, gofradas, cor
extra branco, medindo 23x20 cm, embalados em material plástico transparente

_tipo pacote com 50 unidades.
Inseticida spray, tubo c/300 ml, com validade e registro no Ministério da Saúde

_ PPDÍPCf®.® Resolução vigente.
jLirnpa vidros 5Ò0ml
jLIxeira plástica, com tampa e pedal, com capacidade mínima de 5 litros nas
jCores azul ou branca.

jLIxeira plástica, tipo de banheiro, com tampa, capacidade mínima de To litros
inas cores azul ou branca.

plástica, reforçada para limpeza, tamanho G, cano longo, cores diversas.
jMarrnita de alumínio
jM^rnita de isopor
jMultiuso em frasco de 500 ml. Diversas fragrâncias
jNattelina em pacote com 20 unidades
-  psra limpeza em geral, em plástico, cabo em madeira, tamanho médio
. Pp'!to de dente, curto, fino, feito em madeira Caixa c/20 pct.
JPano de Chão, tamanho único.
pano de Prato, em algodão liso, na cor branca, com medidas aproximadas- 40 x
16O cm, margem de variação de 10%.

- |Pppo Ppra 1'rapeza em geral, tecido algodão, tamanho mínimo: 0,50cmx, 0,60cm.
jPapel alumínio • -i - .
papel higiênico, material celulose, comprimento 30 m, largura de 10 cm,
ipicotado, branco, perfumado, folhas simples e macias. Pacote c/4 rolos,'
acondicionados em embalagens plásticas, em fardos contendo 64 rolos,
papel Toalha material 100% celulose, formato 23x23 cm, branco, pacote com
11000 folhas, interfolhadas, separadas por lotes de 250 folhas.
jPastilha sanitária, fragrância floral, cx c/40g.

aderente, filme plást. PVC 15 m, rolo de 28 cmx15m
jPente dentes finos
pente dentes largos
jPoiidor de Alumínio, pote c/ 500 ml, com validade e registro no Ministério da
jSaúde, confoj-me a Resolução vigente.
iPratçs descartáveis (grande) 21 cm pacote c/10 unidades
|Pratos descartáveis (médio) 15 cm pacote c/10 unidades
;:P'!®"cledor de roupa, plástico, pct c/12 unidades.
Refil de detergente p/dispenser
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iin '■aspador em plástico com tamanho mínimo depO crrv Tamanho: 450x300 cm
Çn ®«o '^®P3P°'' plástico com tamanho mínimo deT3manho: 550x550 cm
|Sabão em barra, glicerinado, na cor azul, pacote com 5 tabletes de 20Õg com

--lyalidade e registro no Ministério da Saúde, conforme a Resolução vigente. '
jSabão em pó, fardo com 20 unidades (sacos), livre de impurezas, com validade
imínirna de 6 meses, com validade e registro no Ministério da Saúde, conforme a

_iResoluçãp vigente.
jSabonete 90 g, para higienizaçâo de mãos, outros, composição básica
itensoa ivos conservante e agente bacteriostático; corante e essência. Produto
prigmal de fábrica contendo na embalagem: prazo de validade entre outros,j^bonete líquido, cremoso de fragrância erva doce, lavanda ou floral, refíde 500
iSaco plástico para lixo em polietileno, com capacidade de 100 It com
estanqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido tudo em

_|Cpnformidade com as NBR 9190 e NBR 9191 pacote com 10 unidades.
jSaco plástico para lixo em polietileno, com capacidade de 15 ít com
sestanqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, tudo em

_|Cpnformidade com as NBR 9190 e NBR 9191 pacote com 10 unidades.
iSaco píástico para lixo em polietileno, com capacidade de 30 ít, com
jestanqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido tudo em

.^conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191 pacote com 10 unidades.
jSaco plástico para lixo em polietileno, com capacidade de 50 ít, com
estanqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido tudo em
conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191 pacote com 10 unidades.
Saco plástico transparente, com capacidade de 5 It, para uso diversos

jSaco plástico com alça tamanho P
J^PÇO plástico com alça tamanho M

plástico com alça tamanho G
_|Shampoo para cabelos normais para uso infantil, 500 ml
jSoda Cáustica 1L
Toalha de banho felpuda, 100% algodão, cor branca
Toalha de rosto felpuda, 100% algodão, cor branca, tamanho a partir de
Pj50cmx0,80cm.

JlPKps descartável sanfonada pct c/100 unidades
jVassoura de Nylon. corpo revestido em plástico rígido com extremidade
■rosqueada e cerdas em nylon medindo de 20 a 30 cm de comprimento x 4 a 6
'CiP de largura, cabo em madeira com 140 cm.
iVassoura de Pelo, com cabo em madeira, medindo de 20 a 30 cm de
peiT^pdmento x 4 a 6 cm de largura, cabo em madeira com 140 cm.
[Vassoura de Piaçava, cabo em madeira, tamanho mínimo de 21 cm.
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3.0.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

trabalhiiir^hpm^rn^^^^ "Z ® ® Obrigações concernentes â legislação fiscal, civil, tributária etabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo oerante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. quaiquer tnuio, perante seus

á,'^''áOáo com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações
quaisquer irregularidades discrepantes ás exigências do instrumento de ajustepactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

autoriSçâTd?Con1ra°tante'"' ° '® ®
aÁumídZ' equivaiente, em compatibilidade com as obrigações
SráDresenfandra qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for ocaso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

habifitaX^°*^ ®°"'®®P°"''®"'® ^ '"'®' P"® apresentou a documentação na fase de



3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente
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 oqmí
mesmo sera desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta
apenas o item correspondente, relacionado neste anexo.

5.0.IVIODELO DA PROPOSTA

tiffntf Referência o modelo de proposta de preços correspondente, podendo olicitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecid/, desde que seja devidamente preenchido
conforme faculta o instrumento convocatório-Anexo 01. / / h j ucviuoinente preencniao.

o caso

ÍASTIAQ'ALVES
'regoeiro OTicial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00073/2017

o

ÍFIsN" o9^'õ

%

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00073/2017

Kceícteto parceladas de Materiais de Limpeza para atendimento da Administração Municipal para o
PROPONENTE:

Prezados Senhores,

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

ÍCÒDIGÕi DISCRIMINAÇÃO MARCA/MODELO UNIDADE QUANTIDADE P
1

.UNITÁRIQ P
e hiolênino n/ahac /^aiva

CX
Absorvente higiênico, c/abas, caixa
[com 16 unjdades.
jÁgua Sanitária, solução aquosa à
(base de hipoclorito de sódio ou cálcio,
ícom teor de cloro ativo entre 2,0 a
:2,5% p/p, durante o prazo de validade
j(máximo 6 meses). Produto poderá
conter apenas hidróxido de sódio ou
cálcio, cloreto de sódio ou cálcio como
jestabilizante. Pode ter ação como
jalvejante e de desinfetante de uso
[geral, embalagem de 1 litro, com
ivalidade e registro no Ministério da

... {?Mde...conforrne a Resolução vigente.
[Álcool em Gel, 70%, composição:
[álcool etílico, polímero, benzoato de
|denatônio, neutralizante e água; forma
[líquida gelatinosa, tipo glicerinado;
jOdor característico de álcool;
[apresentação em frasco com no
[mínimo 500g, data de fabricação, n°
do lote e validade expressos na
embalagem. Prazo de validade não
jinferior a 18 meses, a partir do

_ irecebimento definitivo.
Álcool, etílico, hidratado, líquido,
[embalagem plástica com 500 ml, com
[validade e registro no Ministério da
- !?3ule, conforme a Resolução vigente.
Amaciante de roupas (diversas
ifragrâncias) de 2 Litros

UND

TOTAL

3000^

UND lOOi

UND

UND

200

100



com

cores

com

litros,

Avental de plástico (branco em
jmaterial emborrachado resistente e
ifiexível, tarnanho único
iBalde plástico p/ lixo, com capacidade
{mínima je 50 litros, cores diversas.
ÍBaíde plástico, frizado, com
{capacidade mínima de 10 litros, cores
idiversas.
jBalde plástico, frizado, com

j  {capacidade mínima de 12 litros, cores
jdiversas.

I  10 jBalde plástico, frizado, com
capacidade mínima de 20 litros, cores
diversas; alça metálica.

I  11 jBaíde plástico, frizado, com
capacidade mínima de 30 litros, cores

L  jdiy^s^.
j  12 jBalde plástico, frizado,
j  ícapacidade mínima de 8 litros.
!  {diversas.
1  13 íBaide plástico, gigante,
i  {capacidade mínima de 100
I  jc/tampa cores diversas.
I  14 Cera líquida, cremosa, para lustrar
i  {"^^^veis, embalagem c/200 ml.
f  15 jCera Ííquida, incoior, perfume lavanda,
I  !c/ embalagem plástica de 750 ml, com
!  {validade e registro no Ministério da
L. conforme a Resolução vigente.
j  16 iColheres descartáveis pacote c/50
I  iun idades
I  17 {Colônia para o corpo infantil,
I  Iperfumada, com 500 ml.
1  18 ICondicionar para cabelos, infantil, 500
i  rn\
\  19 |Copos descartáveis 150 ml
L?0 ípopos descartáveis 180 ml
21 jCopos descartáveis 50 ml para

icafezinho
22 {Corda para varal em nylon,

{embalagem contendo 10 metros.
23 Creme para cabelo (pentear), infantil,

jpo^com 300 ml
24 pesinfetante, para desinfecção e

iaromatização de ambientes. Isento de
Ipartículas insolúveis ou materiais
jprecitados. Contendo prazo de
jvalidade, composição química, entre
{outros, embalagem de 2 litros,
jfragrância: lavanda, com validade e
{registro no Ministério da Saúde,
conforme a Resolução vigente.
ÍDesodorizador de ambientes,
{embalagem com 400 ml, de livre
tragrância.
Detergente, limpeza em geral, lava-
ilouças super concentrado, solubilidade
{rápida e completa em água,
embalagem com 2 litros, com validade
:e registro no Ministério da Saúde,

_^lconforme a Resolução vigente.
27 Escova de dente infantil com cerdas

{de nylon macia com cabo reto em

25

26

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

PCT

UND

UND

PCT

PCT

PCT

UND

UND

UND

50

50

100

30;

30|

30;

100'
!

" 30

75

50

200;

150;

200'

3000Í

lòoò:
1000

50

200

150Õr

UND

UND

200

1000

UND 1000



^iPOÜpropileno.
28 jEscova para vaso sanitário com

jSuporte em plástico resistente com
^'PPPl^arredondada e cerdas flexíveis
ÍEspanador com cabo de plástico e
Iplumas macias
jEsponja de lã de aço, pacote com 8

Junjdades.
jEsponja de limpeza, dupla face,

com 1 unidade.

jFlanela, com tamanho mínimo de
j0,30cmx0,60cm
Fósforo, curto, fino, feito de madeira,
Ipapelão ou bastante encerrado e
jgeralmente fósforo vermelho,

_ ̂ embalagem com 10 caixas.
ÍGarfos descartáveis médio pacote c/50

_junidades
jGuardanapo de papel, material 100%
{celulose, folhas simples, gofradas, cor
jextra branco, medindo 23x20 cm,
{embalados em material plástico
{transparente, tipo pacote com 50

_|un[dades.
jínseticida spray, tubo c/300 ml, com
[Validade e registro no Ministério da
[Saúde, confçrme a Resolução vigente.
jUmjDa vidros 500ml
[lixeira plástica, com tampa e pedal,
oom capacidade mínima de 5 litros,

_ ,nas cores azul ou branca.
iLixeira plástica, tipo de banheiro, com
itampa, capacidade mínima de 10

I  ijitros, nas cores azul ou branca.
I  40 jLuva plástica, reforçada para limpeza,
j  itamanho G, cano longo, cores
i  idiversas.

29

I  30^

1"^

j"'32''
1

33

rzA
í

36

37

Z8

39

UND 100

41

42

43

41
45

'46^

47

48

49

1  50
r5l"

52

|iy|ari7)lta de alumínio
JManmita de isopor
iMultiuso em frasco de 500 ml.
[Diversas fragràncias
[Naftalina em pacote com 20 unidades
[Pá para limpeza em geral, em plástico,
cabo em madeira, tamanho médio.
jPalito de dente, curto, fino, feito em
|ma(^ira Cajxa c/20 pct.

Chão, tamanho único.
jPano de Prato, em algodão liso, na cor
branca, com medidas aproximadas; 40

..-N 50 cm, margem de variação de 10%.
[Pano para limpeza em geral, tecido
•algodão, tamanho mínimo: 0,50cmx,
{0,60cm.

__!PapeÍ alumínio
iPapel higiênico, material celulose,
{comprimento 30 m, largura de 10 cm,
jpicotado, branco, perfumado, folhas
•simples e macias. Pacote c/4 rolos,
jacondicionados em embalagens
plásticas, em fardos contendo 64

Jrolos.
Papel Toalha material 100% celulose,
[formato 23x23 cm, branco, pacote com

UND >

PCT 1

50;

45Õf

A?
HgFIs

%-\i2
UND { 1500;

"  • " - -

UND i 200
-  -

PCT 200

PCT : 2001
■  -

PCT :
1

500! "
i

f

UND

i

100

UND

UND ^
30

100;

UND 100

PAR 100;

UND

UND

UND

'lOOOÍ '
500

200 "

-

PCT

UND

200

lOOf

CX 1
— - -

UND i
UND

600i

600 "

UND 100

UND

FARDO

50

200.

!

UND 1000

Ê

53;

PL



53
i
!
i  54
1

^55^
L56
!  57

58^

59

60"

61
62 ~

63 "

"64~

65

66

67

68

69

70

jlOOO folhas, interfolhadas, separadas
iPorJotes de 250 folhas.
iPastilha sanitária, fragrância floral, cx
çMOg.
Película aderente, filme plást. PVC 15
m, rolo de 28 cmxl 5m
jPente dentes finos
jPente dentes largos
jPolidor de Alumínio, pote c/ 500 ml,
jCom validade e registro no Ministério
ida Saúde, conforme a Resolução

_ jvigente.
Pratos descartáveis (grande) 21 cm
íP^ote c/10 unidades
Pratos descartáveis (médio) 15 cm
jpacote c/10 unidades
prendedor de roupa, plástico, pct c/12
lunidades.
jBpdç!® ̂ ^te/gente p/dispenser
jRodo com cabo em madeira, com
jraspador em plástico com tamanho
Imínimo de 30 cm. Tamanho: 450x300
;cm

■Rodo com cabo em madeira, com
;raspador em plástico com tamanho
imínimo de 30 cm. Tamanho: 550x550
jcm
jSabão em barra, glicerinado, na cor
jazul, pacote com 5 tabletes de 200g,
jCom validade e registro no Ministério
da Saúde, conforme a Resolução

_ j/igente.
Sabão em pó, fardo com 20 unidades
i(sacos), livre de impurezas, com
validade mínima de 6 meses, com
jvalidade e registro no Ministério da
[Saúde, conforme a Resolução vigente.
[Sabonete 90 g, para higienização de
imâos, outros, composição básica:
tensoativos, conservante e agente
ibacteriostático; corante e essência,
produto original de fábrica contendo
na embalagem: prazo de validade

jOntre outros.
Sabonete líquido, cremoso de
fragrância erva doce, lavanda ou floral,

Jrefil de 500 ml.
jSaco plástico para lixo em polietileno,
,com capacidade de 100 It, com
■estanqueidade suficiente para que não
jhaja vazamento de lixo líquido, tudo
;em conformidade com as NBR 9190 e

-i^BR 9191 pacote com 10 unidades.
iSaco plástico para lixo em polietileno,
com capacidade de 15 It, coní
estanqueidade suficiente para que não
jhaja vazamento de lixo líquido, tudo
jem conformidade com as NBR 9190 e

JNBR 9191 pacote com 10 unidades.
jSaco plástico para lixo em polietileno,
jcom capacidade de 30 It, com
lestanqueidade suficiente para que não
|haja vazamento de lixo liquido, tudo

.conformidade com as NBR 9190 e

UND

UND

UND
UND
UND

PCT

PCT

PCT

UND
UND

UND

PCT

FARDO

200!

200
Î

50;

Í50i
200;

200

500

250

UND 300

UND

PCT

100

1000

PCT 500

PCT 800



71

72

Ji
7±
"75
76

771
'78

79

'ao"

'sT

82

83

9j91 pacote com 10 unidades.
|Saco plástico para lixo em polietileno,
jcom capacidade de 50 It, com
jestanqueidade suficiente para que nâo
ihaja vazamento de lixo líquido, tudo
!em conformidade com as NBR 9190 e

._ íNBR 9191 pacote com 10 unidades.
jSaco plástico transparente, com

_ pQP^cidade de 5 It, para uso diversos
JSaco plástico com alça tamanho P
_.Í?3p9. plástico com alça tamanho M
-.^jSaco plástico com alça tamanho G
Shampoo para cabelos normais para
;USO infantil, 500 ml
jSoda Cá ustica 1L
[Toalha de banho

_!algodâo, cor branca
jToalha de rosto
jalgodão, cor branca, tamanho a partir
Jde 0^50cmx0,80cm.
jlouca descartável sanfonada pct c/
li 00 unidades

iVassoura de Nylon, corpo revestido
iOm plástico rígido com extremidade
Irosqueada e cerdas em nylon medindo
|de 20 a 30 cm de comprimento x 4 a 6
!cm de largura, cabo em madeira com
i140 cm.
jVassoura de Pelo, com cabo em
jmadeira, medindo de 20 a 30 cm de
comprimento x 4 a 6 cm de largura,
ícabo em madeira com 140 cm.
Vassoura de Piaçava, cabo em
Jmadeira, tamanho mínimo de 21 cm.

felpuda, 100%

felpuda, 100%

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

PCT 800;

BOBINA 50;

KG 100;

KG : "100'
KG 100:

UND 300

UND 50

UND 100"

UND

!

lobi

PCT 100"

UND 400

UND

UND

100

100

/  de de

CNPJ
.J

Responsável



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N® 00073/2017

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.; PREGÃO PRESENCIAL N® 00073/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE
CNPJ

|FlsN°J2£Ç,y

8 666/93 cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXÍll, da CF Art. 27, Inciso V, da Lei

^oSXpedtm! Let'9 854°'de disposto no Art. 7» inciso XXXill da

tejisiaçâo vigeme "®

2,0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

'■®' ® ^2. §2°. o proponente acima qualificado, declara não haver até aí  "O que diz respeito â habilitação/participação na presente licitocâo não se
pSoref RLX°'^nda°nâo®'^''? falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrênciasSfetracâo SSSl Peflrt,»! M sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito daafirmação Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente

convõc^tório^"^'^^® submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento

c°on'rcaSVsubmer-se"s ® ^ 'f® -P®®«- -'--"'o
Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LIOITANTE, QUANDO FOR O CASO.



REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00073/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n® 00073/2017 foi elaborada de maneira
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente

00073^0% DOTnfiaim^ recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n°00073/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n® 00073/2017 não foi

OmSt nTof".,"" potencial OU de faí!. do Pregão Pre^^^^^^^ n«00073/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro oarticioante
potencial ou de fato do Pregão Presencial n» 00073/2017 quanto a participar ou não da ?efeXíic°façâo;

níi1"m proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00073/2017 não será, no todoou em parte dreta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Presencial n° 00073/2017 antes da adjudicação do objeto da referida licitaçãoV

^pi^sssritada para participação do Pregão Presencial n« 00073/2017 não foi, no

BeTérames'd\'lbe"um°or^^

pa?rfirmá-ia ® declaração e que detém plenos poderes e informações

Local e Data.

NOME/ASSIN ATIRA/C ARGO
Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



'|FlsN'06fi &Í
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N® 00073/2017

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00073/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

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. 4®, Inciso VII, da Lei 10 520/02
que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento
convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

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



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00073/2017

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N®: ..../2018-CPL

<^ane/?/

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

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro
74 - Centro - Belérn - PB, CNPJ n® 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinnè
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n® 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado -

"  ~ " •••' CNPJ n° , neste ato representado por.... residente e domiciliado na ...., -
■  " •••• 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° 00073/2017, processada nos termos da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de 2015,e
sub^dlariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza para atendimento da
Administração Municipal para o exercício de 2018.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta apresentada
Pregão Presencial n® 00073/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

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

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5® e 6®, da
Lei 8.666/93. ' '

Ocorrendo o desequilíbrio 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 da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:



RECUR^ns constante do orçamento vigente:RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS ^
Dotação consignada no orçamento 2018 fec, r
Elemento de despesa I.í2 õ •
3.3.90.30.01 - Material de Consumo \% "«Iv

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

o pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular da seguinte maneira- Para
ocorrer no prazo de até noventa dias, contados do período de adimpiemento

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

oro?rnnara^^nÍT°r. ® execução do objeto ora contratado, conforme suas caracterísBcas. e que admite
do Sode Smpr ® ® considerado a partir da emissão

petXíífst^U'?rnfcla^^^ ' ^ ^

lsiSmd'o%aSLtua'a^^^^^^^^^ determinado: até o finai do exercício financeiro de 2018,
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

do"p^rSente coSr'° «'««"a^iente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabiiidadeTconfraiu^rS^
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato dentro do«;

srxsísíxsr p« o «X. .0 xxxrs

fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; gucquer muio, perante seus

•»»

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

<=3"sados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou

xsísrxxsiXo*"'""" . «Jsxs":

de com as obrigações assumidas, todas as condições
documeSecIss^árSm^^^^^^^^^^ ^ Contratante os
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Drevis'tornòVrt°'^fis^p®«ra^ Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
8 666/93 rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei



o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supp^^^S
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES*
*  \ tíí»

—

oS

:encia; b

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará
garantida a previa defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93- a - advertência- b

ron^tarin do Objeto ora contratado: o - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
fundamenX'na\1lT6T6/93 é ^ das penalidades cabíveis
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

e'po7dtas testemuS ° °2(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes

Belém-PB,... de de 2018.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA


