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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 180207PP00012
^  LICITAÇÃO N®. 00012/2018
J  MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

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

^moSmente ORr qualificado, inscrito no CNPJ 08.928.517/0001-57, doravante denominado
nrf. I ' conhecimento de quantos possam interessar que fará .-eaiizar através do

rf H lOhOOmin do dia 28 de Fevereiro de 2018 no enderei '-
es nnstmmentoTernhJ Presencial n» 00012/2018, tipo menor preço; tudo de acordo com
mi/onisTo ní H i ® ® u®' '^®'^®^®' " ■ de juiho de 2002, Decreto Municipal n°031/2015, de 01 de Julho de 2015,e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
r  posteriores, bem como a Lei Complementar n» 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, conforme osenterros e procedrmentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para- Aquisições de Materiais

1.0.DO OBJETO

Aquisições de Materiais Didáticos e Expediente para atender asdemandas de todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.

Lfe^^rlnX-Anexordes°te°lrisím^ encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de

técntcarÍ?nfcm°arlT.o!f':"'®' "1"® Processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações
Sda efe ivS^^^ ° leendo for o caso, justifica-se: Pela necessidade da
para ItenTéras demandas de Tonf ''®7®"''® especifica - Aquisições de Materiais Didáticos e Expediente
2o78 rnneidtadT^nlrf Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de
norfcciH H ^ oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público- e ainda pela
maxMlcaodL mr!r° continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à
ferraSs de pi programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas



soaneyy
! contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e i

n» lSnR disposições contidas nos Ai
hcteos n e m rio Art ̂  estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situa,
rî tero^o ri diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME ediferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LC n° li

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

pSMcrpVmTbertífra ervSop^r"®"*"' ® ^

07^dSTnoO horar"^'®"""®"'"' expediente: das
2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos ou orovidências

d Ó®ridnaraté 02°(doi^^^^^^^ ®f P°<' ®s®dto e dirigida ao Pregoeiro, protocolizando
HnQ pnwlinilo uteis antes da data fixada para realização da respectiva sessão pública para abertura

^"xiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e suus anexos decidir

da oL em^ue fo^rnSi^^^^^^^^^ ® ®o"sideraaos
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.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

K®'ri-'"®' =1® 2002, Decreto Municipal n». 031/2015de 01 de Julho de 2015,e subsidiariamente 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 que ilcam fazem caries
integrantes deste instrumento, independente de transcrição. diieraaa, que i.eam tazem parles

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO

ORC e nnp ® execuçâo do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do
part^'da er^issâoKdTd'^^^^^^^^ '-®' ® ®

Entrega: 2 (dois) dias

c"ns°deSo da*su°a3^ ®'® ° ""®' ®'<®^®'®'® fin^n®®i^° de 2018,

RECUrIS^IpRÓPR^^^^^^^^ seguinte dotação:
Dotação consignada no orçamento vigente 2018



Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO j » Rs ««05 ̂  ç

K£,?s
SKtr.íoSsís.'"""^- *
6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microemoresas Emoresas riP
Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente. iviicroempresas. Empresas de

nân^^funHnnfm® interessados que se encontrem sob o regime falimentar. empresas estrangeiras que
AdminSo^^^ ÍT declarados inidôneos para licitar 00 contratar com aAdministração Publica ou que esteiam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licita, 3 contratar cori, o

LIsoV^RTrebimetr^^Ip^'®!? seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via postai - comAviso de Recebimento AR deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do preâmbulo deste

ex êTc^?iette^.e^'nt%l° rigorosamente'~das a:
e&parttlpaçrno ® ° desconsiderado para
as.Quando Observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro sem a permanência cio

íanSlefbafs respectiva sessão pública, ficará subentendido que o iicitante abdicou da fase do
6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

^pnminífn!! se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso, através de um
3erpp n=r='f 1°®- ^"6 O Credenciam a participar deste procedimento iicitatório, inclusive com

f ® iicitante credenciará apenas um representante que
mslrinrmpnf f "®® ®® ®®'^®'"® "® "®®'® instrumento, podendo ser substituídoposteriormente por outro devidamente credenciado.

7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

7.2.1.Tratando-se do representante legai: 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;

procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os
formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar

fnstmmpntn f 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 aualauer
processo de copia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.

LtipHirá p ® incorreção Insanável de qualquer dos documentos de credenciamentoirnpedirá a participação ativa do representante do Iicitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará o

tantrrPreaoToTprPhl'^®'^ ° i"^^ correspondentes fases do processo Iicitatório. Para
necessáhot á regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementosnecessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.

7.5.N0 rnomento 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 - Anexo II

í?;
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7.5.2.Declaraçao dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme

7.5.3.Comprovaçâo de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06 se for
9iííInlffifanH OU empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento dirersonâsto^esimplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da aoresentacâo
de qualquer urr, dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração expr^^^^^^^

da área contábil, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartório do
signatário, b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente na forma d-

inaDi taçao 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. tratamento oirerenciado e

mfaSanosttens7 5®1 t'? 7 ® enviados via postai, a documentaçãorelacionada nos itens 7.5.1. 7.5.2 e 7.5.3 devera ser apresentada dentro do envelope Proposta de Preços.

8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

fndic^õesnfanvereo: ''eefre P® envelope lacrado, contendo as seguintes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

^  PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00012/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

T P°"s°"âneie eem as especificações constantes deste instrumento e seus elementos -
rnntpndn'nn timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representantecontendo no correspondente item cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características sé
necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos. características se
8.3.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas decimal»^
Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes critérios:

8.3.1.Falta de dígitos; serão acrescidos zeros;

A® ° primeiro 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.

8.4.NO caso de aquisição de bens. a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item não deverá ser
inferior a 100 /o da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo 1. Disposição em
con r no nao 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 foihas rubricadas e a última dataiTasS' peb

quan^VpreXiSrio ' ° do preço unitário pela

prevatecerâfdfrSenorT^or'®'^^ '"®®'"® P^®®"'° °®
8 S.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio decorrentes
nfmnirT®"-® , Unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionalidade bem comona multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido. '^"uaoe, oem como

V^idld"rfica1â ® de entrega ou execução, das condições de pagamento ou de suavalidade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento convocatório e,



mofcn n'=,™ o determinações nele contidas para as referidas exigências nâomotivo para a desclassificação da respectiva proposta. ^
(ígFlsN»055 r

del^amwLncttWa P®'° de%qu^e,^á
XÇPL^

mercadorias o participante indicará a origem dos produtos ofertados A
eventual falta da referida indicação nâo desclassificará o licitante.

8.12.Serâo desciassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.

9.0.DA HABILITAÇÃO

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 BELÉM
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00012/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

/«h, 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 eieição de seus administradores; ou

caso de sociedades simpies, acompanhada de prova da diretoria em
^XciCÍCIO.

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

9.2.4.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ. com emissão no máximo de 30 dias

a2 4.1. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

Fe'dSfDivfdaA«ladaUr^âo.''®"^ ^

da^LeP^^"^°^^ negativas das Fazendas Estaduai e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma

'•!9"'3"^f'^®/elativa a Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia por Tempo
3s correspondentes certidões fornecidas pelo instituto Nacional do Seguro

oocial e Caixa Econômica Federal, respectivamente.

CertidârNenativf He^niw ® Trabalho, mediante a apresentação Je
Traífih?, =3? ,! de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo Vll-A da Consolidação das Leis doTrabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

temos dafe"! 'Í''°í®f3 Recuperação Judiciai ou Extrajudicial, nos
^ de^aSeneia elbeiecrdo''^^^^ ' ° ^®'®



9.2.9.1Quando for emitida eletronicamente (Internet) e nela não constar prazo de validade será
prazo de sua validade aquele em que possa ser verificada sua autenticidade desde que não ultr
dias, contados da data de sua expedição.

eletronicamente (Internet) e não constar prazo de validade,
validade de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua expedição.

Fisifose:

Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na forma da Lei
com indicaçao das paginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra bem como
apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional habilitado e

qCiíLçâSTcartlira do^ ^^^''"P^^hado do Registro do Contador com certidão dequitaçao e Carteira do CRC, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

Cori^erciaT'''°"^"''''®^^ ® dispensadas do registro na Junta
9.2.10.2.AS empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência devem cumorir a exiaència

tevantada ̂  ^ mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço PatrlLnial
Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

''i® <^3pacidade Técnica, acompanhado das notas fiscais, emitido por entidade da Administração
rGGonhGcicíQ 0m csrtório ds r\' ^ [!)rívdcl3| de maneira satisfatória, com firma
rfS u . P®ssoa que o expediu, comprovando aptidão para fornecimento dos bens e/ourelativos ao objeto da presente licitação, compatível com o objeto da licitação

9.2;11.1.No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aoueles
emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

Pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou

íArin H= empresa proponente, ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que s r>socio da empresa emitente e da empresa proponente.

27^lncisrv ria1°e?R RfiRraía"® disPosto no Art. 7«, Inciso XXXill, da Constituição Federal - Art.
fdi súbmLr se á fnriss es H fato impeditivo no que diz respeito à participação na licitação:

sfrtA i ciausuias e condições do presente instrumento convocatório, com firma reconhecidaem cartorio da pessoa que o expediu, conforme modelo - Anexo II. luconnuciua

9.2.13.Alvará de Localização e Funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal cia sede do l icitaria
devidamente vigente na abertura da licitação. jciici.i,.

.«V um tadirf aTtsI?® H® "PPilitPÇâo deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por
rartórb comSe ̂ ^P^®!® em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
quSo for o càso kstaLo ̂  TT ° ''® P"Pli®®Çâ° em órgão da imprensa oficLl,
d^orazo de vefirisdf r e P®t'®^®"te"te legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentrodo prazo cie validade, e encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassâvel Por ser acenas uma
formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não insL.ãiaiá o licitante

dat viif orio!n''^s nara aiUanU.Tna ° ®®® ® Pópias devidamente autenticadas ou
r • I autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou da publicação em órqâo na

StetnSSrin PP^®®®"'®P®° P® documentos de habiiitação fora do enveiope especifico, tornará o respectivoSó:^rí^to°nSes° srL^uSdT rs r^?:g~ =£^0:
pXirtSruSforriaT''"' P® autenticidade de elementos apresentados
10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO

cL^s!fiLSrffnai'"nrrfart''^°''°®'®® f®'"® 'P®"f'f'®®P^o de quais irão passar a fase de lances verbais e na
cSfrarin ̂  ®® exigências e procedimentos definidos neste instrumento convocatório, seráconsiderado o onterio de menor preço apresentado para o correspondente item.

®""'® i"®®® °®."'®'® e após obedecido o disposto no Art. 3',à2 , da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances verbais, se fará através de so. leio.

c:>



'icitação - fase de lances -, será assegurada como critério de desempat^^^fer^ê^^
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. /o \

10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances - aaiL^qlihi^p J
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iqh& oS§té
(cinco por cento) superiores ao melhor preço. pone sejam igo^^oAi^te, g^/o

^  ' conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte

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

da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior

Sdrna ordpmHTrt f® remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de empate acimadefinida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;

I» ®"®ia de 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 ^

^  P''®''i®t°S' C|"C foi observada a siiuação de empatetratarnento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o üojeto licitado seia
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

- fase de lances -, na forma acima 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 não será observada uma toleiancia de 15 (quinze)
minutos apos o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outio será aceito.

11.2. Declarada aberta á sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento dos interessados
Somente participara ativamente da reunião um representante de cada licitante. podendo, no entanto, ser assistida
por qualquer pessoa que se interessar.

11.3. O não comparecimento do representante de qualquer dos licilantes não impedirá a efetivação da reunião
sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas as condições estabelecidas
neste Instrumento Convocatório e seus anexos.

11.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição dos
ii^ envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada ao recebimento das

propostas de preços.

11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação e a

Smaçâo' qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
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
convocatorio e solicitará dos licitantes que examinem a documentação neles contidas.

117. 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 preço e

c"? valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada itemtado. 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

oferecidor^ melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços

^  apresentação de lances verbais pelos representantes dos licitantesinicialmente 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 qua«ia«\aBfir;2si eí
necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para
trabalhos, a critério do Pregoeiro. y

(w Fls Aí® os" "3
11. lO.Nãoi serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado e devô
em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal, quando cònvidaduvi
implicara na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para o correspondente ite
manutenção do último preço apresentado, para efeito de classificação final das propostas.

encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabiiidacle
Cia primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitaçao somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias
oonstatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento convocatório, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso üa competente fase
recursal, quando for o caso.

11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias, o Pregoeiro examinará
as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as disposições do
instrumento convocatório.

^  11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que. ao fina!
sera assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.

11.15.Em decorrência da Lei Compiementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista uas
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 fiscal e trabalhista dentre os
documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habiiitaçâo e integrantes do envelope Documentação
mesmo que esta apresente alguma restrição;

11.15.2.Havenclo 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 deciarado vencedor,
prorrogáveis por iguai 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-reguiarização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito ã
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.

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência -
Especificações, na coluna código, manifestamente inexequivel 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 faita de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto da iicitação peio Pregoeiro ao vencedor.

vencedo^^^^ recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da iicitação ao proponente



mente -

13.5.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro
protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas excíu
seguinte endereço: Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB.

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

^  competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentiçao-ge
® observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente, o Pregoeiro emitira

Si trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC
lic?taçârq^uandofor^^^ constitutivos do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva

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 Licitaçao, desde que apresente a devida fundamentação exigida pela legislação vigente
resguardados os direitos dos licitantes. y cy.a.cgcíu viyeme,

15.0.DO CONTRATO

a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para, dentro do prazo
pQcn ° consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, guando for oem conformidade com as modalidades permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer
alterações na forma definida pela referida Lei.

15.2.Nâo atendendo á 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.

ücitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamerue
para faze-lo em igual prazo do ücitante vencedor. a i cuc,

eventualmente venha a ser assinado pelo ücitante vencedor, poderá ser alterado
umlateralmente 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 vaior inicial atualizado do contrato.

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

dontro 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

f- frauclar na execução do contrato, cornportar-se de modo inidôneo ou cometer
des^^ impedido de licitar e contratar com a União. Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
mantidnrnnr P r H ^ ̂^"^^^tramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes
DrevSpLpIf! PH f°f' J M Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multasprevistas neste Edital e das demais cominações legais.

cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado
garantida a previa defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência- b

P°'' aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
. . .St'.i. 7°'° "^0 objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valoi
fundamentadas rLliSoTin^Lr^^ ' " bas penalidades cabíveis

multa OU indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação a
iiiQ flnífcniHn H ^utomaticamente doscontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazerjus, acrescido de juros moratorios de 1 /o (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

^ aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escita a Contratada e
conSn"n 1 f penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso,
corrSpondem^^^ o f^to será regioirado no cadastfo
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
se tara mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão especifica devidame
apos a verificação da quantidade, qualidade e outros aspectos inerentes nos termos deste i
normas técnicas e legislação pertinentes, e conseqüente aceitação.

'designad*:^
s

18.0.DO PAGAMENTO

18.1 o 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 a Contratada 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 's' r-
^  6°, da Lei 8.666/93. ■ . sííí -

19.2.0correndo 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.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao certame
qualquer tipo de indenização.

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

20.3.A presente 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
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas feriado, e não
havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo local e hora anteriormente previstos.

20.5.Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no local de
trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição regularmente comprovado, desde que
sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.

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

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

20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que, tencio-u
aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram
hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.

20.9. 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.

20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão disponibilizados em rneio
magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os procedimentos definidos pelo



nnil ? surgidas apos a apresentação das propostas e os casos omissos neste ínstr
Hn ® '"'srpretaçao do Pregoeiro. sendo facultada ao mesmo ou a au
instrução d^procissr 'isitaÇ^o, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou

Comarca'^L''Befé decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro comi

Belém - PB, 08 dá Feveré o de 2018.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2018

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: Aquisições de Materiais Didáticos e Expediente para atender as demandas dP
todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.

2.0.JUSTIFICATIVA

Z1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir técnica e

esS™dorbJeto°oralteSÍ^ e
CÓDIGO
1

2

3

4

5

re
7

8

9

10

11

12

13

14'

16

17

18

19

20

21'
22

23

24

25

26

27

DISCRIMINAÇÃO
Adesivos de lacre para convites pct c/100 unidades
:Agenda permanente
■Alfinete c/cabeça de plástico caixa c/100 unidades
{Almofada p/carimbo n.° 03. cor azul. plástica.
Almofada p/carimbo n.® 03. cor preta, plástica.
Apagador p/quadro branco
Apontador simples c/1 furo. plástico.
Balões de festa c/50 unidades (cores diversas)
Bastão de cola quente, fino
Bloco de lembretes
iBolas de isopor n° 100 mm
Boías de isopor n° 150 mm

j^as de isopor n° 75 mm
jBorracha bicoior p/grafite e tinta.
Borracha branca
Borracha ponteira, p/lápis grafite.
Caderno brochura, c/48 fis.
Caderno c/aspiral de 12 Matérias (capa dura c/96 folhas)
Caderno capa dura. c/1 matéria
Caderno p/desenho grande
Caixa arquivo morto, polionda. tamanho normal.
íCaixa organizadora de mesa tripla (acrílica) para documentos e papéis
(Calculadora de 12 dígitos, com bateria.
Calculadora pequena
Caneta esferográfica, cor azul, caixa c/50 unidades.
Caneta esferográfica, cor preta, caixa c/50 unidades.
Caneta esferográfica, cor vermelha, caixa c/50 unidades.

28 Caneta hidrográfica, cx. c/12 cores.
29 _ _ Caneta marca texto, cores diversas. (Caixa com 12 und)
3 0 Caneta marcador p/ quadro branco
31 _ . Caneta marcador permanente caixa c/12 unid. (cor azul)

UNIDADE QUANTIDADE
PCT 20

UNID. 20
CX 50

UNID. 120
UNID. 80
UNID. 300
UNID. 4000
PCT 150

UNID. 7000
UNID. 100
UNID. 50
UNID. 50
UNID. 40
UNID. 3000
CX. 50

UNID. 7000
UNID. 2000
UNID. 3500
UNID. 255
UNID. 1000
UNID. 3000
UNID. 15
UNID. 200
UNID. 120

CX 500
Ca 200
CX 100

CX 3200
CX 250

UNID. 5200
CX 6



32

33

34

3_5

38

39

:  40

4r
42

43

44

45

r 46

i"4^.
49^
50

51

52 "
53

54

55^
'  56

57^
58

59

60 "
61

62

63

;  64"
65"
' 66 "
.  67 '
68

69

70

71

72

J3'- ̂  - —

75

76'
77

78

79

80 _
813_
8 2
83

84

85

86

87

88

89

90 2
91

;Carbono c/1 face, cor preta, cx. c/IOO fis.
Carimbo automático de atesto recebimento
Carirnbo autornático de confere com original
Carimbo automático de recebido

jCartolina comum, cores variadas.
jCartojina dupla face estampada
jCartoíina dupla face, cores variadas

-  guache, cores variadas
íCartojina laminada, cores variadas

-  micro ondulada, cores variadas
;Cartolina perolada (cores variadas)
Cartolina vivaldi I8O9 (cores variadas)
CD regravável
jCD simples (virgem)

-jÇlips coloridos, n® 2/0, caixa c/50 unidades
iplipsjjoloridos^n® 6/0, caixa c/50 unidades

_.J^^psco\or\ó(^^ caixa c/50 unidades
- _ :Çlips galvanizado, n.° 10^, cx. 0^5 unídac^s.

Clips galvanizado, n ° 2/0, cx. c/50 unidades.
-^jClips galvanizado,'n.° 3/0, cx. c/50 unidades.

Clips galvanizado, n.° 6/0, cx. c/50 unidades.
Clips galvanizado, n.° 8/0, cx. c/25 unidades.
JClips galvanizado, n® 4/0, cx. c/5p unidades
Cola branca ̂ j^astâo
Cola branca, tubo c/1 L

Cola branca, tubo c/90g.
Cola de biscut 900 ml
Cola de Isopor, tubo com 1 L
Cola de Isopor, tubo com 90g.
Cola de silicone fria 100 ml
Cola glitter

Instantânea tek bond pacote c/ 6 unidades
Cola líquida colorida caixa c/4 unidades

jCqla para colar EVA (35 g)
Cola universal 17 g
jColeção de cera com 12 cores (grande)
Coleção madeira com 12 cores (grande)
Cordão para crachá
Cordão sisal

Corretivo em fita

Corretivo líquido, tubo c/18 ml.
jCrachá ^
jOivisória para fichário
!dVD gravavel 8,5 gb
Elástico em borracha (liga) pct c/100 unidades
Emborrachado atoalhado 40x60 (cores diversas)
Envelope branco A4
Envelope papel madeira A4
jEnvelope para CD/DVD
[Envelope para convite, tamanho 22x16 (c^es diversas)
.Envelope tamanho 16x11 carta várias cores "
Escarcela fina transparente
Escarcela grossa transparente
Escarcela média transparente
Estilete plástico lâmina larga
Estilete plástico, lâmina estreita.
jEtiqueta alta adesiva 5 cmx4cm (caixa c/100 folhas)
JEN/A (decorado)
ipyA atoalhado (cores diversas)
|ÈVA c/glitter

Ca

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

CX 60

cx 60

cx 60

cx 20

cx 600

cx 300

cx 400

cx 200

cx 200

UNID. GO

UNID. 1L

UNID. 3200

UNID. 20

UNID. 10

UNID. 2600

UNID. 50

UNID. 60

PCT. 50

CX 20

UNID. 40

UNID. 20

UNID. 2200

UNID. 3500

PEÇA 15

peça 'lO

Cx ■10
UNID. 2000
UNID. 200
UNID. 20
UNID. 330
PCT. 220
UNID. 100
UNID. 3000
Uniu. 3000
UNID. 100
UNID. 2000
UNID. 3000
UNID. 2000
UNID. 1000
UNID. 500
UNID. 'lOo
UiTJ. 150
UNID. 10u

UNID. 2200
UNID. 200
UNID. 2250



92

93

94

95

96"

9ll
*98
99

100

101

Í02
103

104

105

106

107

108

Í09

1ÍCL
111

112^
113

114

11 ̂
116 "
117^
118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135"
136

137

138

139

140

14Í"
142

143

144

145

146

147

EVA, cores diversas.

jExtrator de grampos
jFIbra siliconada
!Fichário
|Fita adesiva 12rnm x 30mm
Fite adesiva 12mm X 4Òmm
jFita adesiva, coíorida, tm: 25mm x 50m.
Fita adesiva, tm: 45mm x 45mm - transparente
Fita crepe. larga, tm: 48mm X 50m.
Fita crepe, tm: 25mm x 50m.
jFita decorativa, cores diversas, tm: 18mm x 50m.
iFita dupla face, tm: 12mm X 30m,
ÍFita dupla face, tm: 16mm x 30m.

__jf'^.QFiQntador para papel
Glitter, escolar, cores diversas, c/3,5g.
Grampeador (grande) p/100 folhas
Grampeador (pequeno) 2/0
jGrarnpeador em metal (26/6) Tamanho médio

. . 23/13, cx. c/5000 grampos
Grampo 26/6, cx. c/5.000 grampos.
jGrampos plásticos pacote c/25 conjuntos
Grampos trilhos
ilsopor n°10mm.
jlsopor n°15mm
•Isopor n°20mm.
jsopor n°25 mm
iJogos educativos: alfabeto, xadrez, dama, quebra cabeça, jogo dos sete erros,
jogo de encaixe, pega vareta, paciência, uno, tapete amarelinha, dominó, blocos,'
[animais, relógio didático, casinha de montagem, serie metrópole, carros, bolas,'

'(^VARIAD^ fantoches, urso de pelúcia, corda, jogo do milhão,' outros
.Lâmina para estilete tamanho G
Lâmina para estilete tamanho P
Lápis de tecido
Lápis grafite n.® 02, sem ponteira, caixa c/144 unidades.
jLápis retroprojetor, ponta média 2.0 mm cor preta.
Lápis retroprojetor, ponta média 2.0 mm cor vermelha.
Lápis retroprojetor, ponta média 2.0mm cor azul
Lapiseira caixa c/12 unidades
Livro ATA c/100 fis. capa dura.
[Livro ATA c/50 fis. capa dura.
jLivro de historinhas educativas
Livro para ponto, c/1 OOfIs.
Livro para protocolo 1/4, c/lOOfIs.
Lupa 1200x881
'Massa de modelar, cx. c/12 cores.
Massa de modelar, cx. c/6 cores.
Molha-dedo 12

Olhinhos mágicos para bonecas (tamanho diversos)
Palitos de churrasco pct c/100 unidades
Palitos de picolé pct c/100 unidades
Papel 40 kg, folha inteira
[Papel 40 kg, tam. A4, pacote com 50 unidades
jPapel 60kg, gramatura 180g, formato (210x297) A4, pacote c/50 fis.
Papel adesivo A4 pct c/ 50 unidades
Papel camurça, cores variadas.
Papel cartão duplex c/ 50 unidades (cores diversas)
Papel casca de ovo (branca)
Papel celofane, cores variadas.
Papel convite (50 unidades)

UNID

UNID.

KG

UNID

UNID

UNID.

unid;
UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

CX

CX

PCT

CX

UNID.

UNID.

UNIU.

UNID.

UNID.

i

550

900

180

250

300

50

600

5

1200

100

50

300

100

500

100

70

300

300

250

200

100

CX •']

cx

UNIU. 50

cx 150

UNID. 160

UNID. 100

UNID. 180

UNID. 3

UNID. 1250

UNID. 50

UNID. 150

UNID. 5u

UNID. 300

UNID. 1

cx 50

CX 1000

UNID. 8

PCT 20

PCT. 50

PCT.

UNID. 1000

PCT 200

PCT 378

PCT. 10

UNID. 1200

PCT 10

PCT. 2 5

UNID. 1200

PCT. 50



148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158_
159

160

161

■  162

163

164^
165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179 J
180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196^
197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

Papel couchê c/50 folhas
Papel crepom parafinado, cores variadas.
Papel de certificado pct c/ 50 unidades
jPspeLde presente, estampado, tm: 50cm x 60cm.
;Papel foto 180g Á4 c/50folhas
iPapel foto adesiva
;Papel kraft fino
Papel kraft grosso
Papel laminado
Papel lembrete 80mmx92mm autoadesivo
Papel linho
Papel madeira
Papel micro ondulado
Pape[ofício (210x297) A4 - resma c/500 fis.
IPapel oficio A4 (colorido)
Papel paraná 80x100 cm

jPapel pautado, resma c/400 fis.
Papel seda, cores variadas.
Papel vergê c/50 folhas
Pasta arquivo pct c/ 20 unidades
Pasta AZ, lombo fino, tamanho ofício.

jPasta AZ, lombo largo, tamanho oficio,
pasta c/aba (cristal) lombo 4
JPasta c/abas elástico ofício
Pasta caneleta tamanho À4
Pasta catálogo
Pasta classificadora c/grampos
Pasta em L

Pasta lombo 2

Pasta plástica com grampos
jPasta sanfonada plástica
iPasta suspensa marmorizada
Pendrive16gb
Pendrive32gb
Pen drive 8 gb
Percevejo
Perfurador de um furo

Perfurador, tamanho grande.
■Perfurador, tamanho pequeno
Pilha alcalina
iPilha palito AAA
Pincel de madeira, n° 10
Pincel de madeira, n° 4
Pincel de madeira, n° 8
Pistola azul (pequena)
Pistola de cola quente S 468
iPorta durex (grande)
JPorta durex (pequeno)
Porta Lápis, elipse lembretes (fumê)
Post Its (médio) pct c/4 blocos
Post Its (pequeno) pct c/4 blocos
Prancheta transparente, tamanho oficio, acrílico
Quadro branco, tamanho: 96cm x76cm
Quebra cabeça infantil
Recarga para caneta de quadro branco (Cores: azul, preto e vermelho)
Régua de madeira 1m
jRégua plástica, transparente, c/30cm.
Rolo de Barbante (100 m)
Rolo de Barbante de Lâ (100 m)
Saco plástico decorativo transparente c/100 unidades (tamanho diversos)

cx
UNID.
PCT.jí»Fls

12^
UNID.I to •

.£pl>^o
100

PCT
PCT

UNID.
UNID. 100
UNID. 1200

CX 100
PCT. 15
UNID. 1200
UNID. 200

CX 1000
PCT 220

UNID. 60
RSM 3

UNID. 4100
CX 70

PCT 40
UNiü. 500
UNID. lOOu
UNID. 200
UNID. 2000
UNID. 300
UNID. 20
UNID. 100
UNID. 00

UNIU. 1Ü00
UNID. 00

UNID. 25
UNID. 2000
UNID. 30
UNID. 30
UNID. 10

CX 50
UNiD, 10
UNID. '120
UNID. 40
UNID. 100
UNID. 160
UNID. 70
UNID. 60
UNID. 70

UNiD. 40
UNID. 200
UNID. 6
UNID. 10
UNID. 220
PCT 65
PCT 50

UNID. 330
UNID. 20
UNID. loü

UNID. 100
UNID. 2
UNID. 3300
UNID. 10
UNID. 10
PCT eo



208

209

210

211

212

213

214

2Í5
216

217

218

219

220

221

222

223

224

Tapete emborrachado
Tesoura inox, tamanho; 16cm.
Tesoura picotar grande
Tesoura profissional de corte G
Tesoura sem ponta
Tinta alto-relevo dimensional brilhante (cores variadas)
Tinta alto-reíevoglitter (cores variadas)
Tinta guache 25 g (cores variadas)
Tinta guache 250 ml (cores diversas)
Tinta p/tecido, c/lOOmI, cores variadas.
Tinta para carimbo, cor azul, c/40 ml.
Tinta para carimbo, cor preta, c/40 ml.
Tinta para pinturas faciais, não atóxicas (cores diversas)
Tinta spray tubo 350 ml, 6 unidades, cor dourada

spray tubo 350 ml, 6 unidades, cor prata
TNT, cores diversas.
TNT, estampado

UNID.

UNID.

UNIU

UNID.

UNID.

3.0.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscai, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer liulo, perante seiia
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 discrepantes às exigências do instrumento de aiusíe
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
autorizaçao da Contratante.

3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as (^ndições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o
caso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

ha^biHtação'^°^^ Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de
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.

S.O.WIODELO DA PROPOSTA

5.1 É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de p/oposta de preços correspondente podendo o
licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornec^o, desde que seja devidamente preenchido
conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01

LUli iAST\m ALVES
'reóoeiro cJricial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N® 00012/2018

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00012/2018

OBJETO: Aquisições de Materiais Didáticos e Expediente para atender as demandas de todas as Secretarias p
setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018. secretarias e

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

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

CÓDIGO
1

DISCRIMINAÇÃO WIARCA/MODELO UNIDADE QU

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ANTIDADE P.UNITÁRIOP.TOTAL
Adesivos de lacre para convites pct
;c/100junidades
Agenda permanente
Alfinete c/cabeça de plástico caixa
c/100 unidades

Almofada p/carimbo n.® 03, cor azul,
plástica.

Almofada p/carimbo n.® 03, cor preta,
plástica.

Apagador p/quadro branco
jApontador simples c/1 furo, plástico.
Balões de festa c/50 unidades (cores
diversas)
Bastão de cola quente, fino
Bloco de lembretes

Bolas de isopor n® 100 mm
Bolas de isopor n® 150 mm
Bolas de isopor n® 75 mm
Borracha bicolor p/grafite e tinta.
Borracha branca

Borracha ponteira, p/lápis grafite.
Caderno brochura, c/48 fis.
Caderno c/aspiral de 12 Matérias
(capa dura c/96 folhas)
Caderno capa dura, c/1 matéria
Caderno p/desenho grande
Caixa arquivo morto, polionda,
tamanho normal.

;Caixa organizadora de mesa tripla

PCT 20

UNID. 20

cx 50

UNID. 120

UNID. 80

UNID. 300

UNID. 4000

PCT 150

UNID. 7000

UNID. 100

UNID. 50

UNID. 50

UNID. 40

UNID. 3000

CX. 50

UNID. 7000

UNID. 2000

UNID. 3500

UNID. 255

UNID. 1000

UNID. 3000

UNID. 15



23

24

25

26

27

28

29

.  30

31"

32

33^

:  34"

'  35
36 "
37"
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 '

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6T"
62

63

(acrílica) para documentos e papéis
Calculadora de 12 dígitos, com
ib^eria.
jCalculadora pequena
Caneta esferográfica, cor azul, caixa
c/50 unidades.

Caneta esferográfica, cor preta, caixa
c/50 unidades.

paneta esferográfica, cor vermelha,
caixa c/50 unidades.
Caneta hidrográfica, cx. c/12 cores.
Caneta marca texto, cores diversas.
(Caixa com 12 und)
Caneta marcador p/ quadro branco
Caneta marcador permanente caixa
c/12 unid. (cor azul)
ICarbono c/1 face, cor preta, cx. c/100
fls.

Carimbo automático de atesto
recebimento

Carimbo automático de confere com
Jc^iginal
'Carimbo automático de recebido
(Cartolina comum, cores variadas.
Cartolina dupla face estampada
Cartolina dupla face, cores variadas

Cartojina guache, cores variadas
'Cartolina jaminada, cores variadas
Cartolina micro ondulada, cores
jvariadas
'Cartolina perolada (cores variadas)
Cartolina vivaldi 180g (cores variadas)
CD regravável
CD simples (virgem)
Clips coloridos, n° 2/0, caixa c/50
unidades

Clips coloridos, n° 6/0, caixa c/50
unidades

CÍips coloridos, n°3/0, caixa c/50
unidades

Clips galvanizado, n.° 10/0, cx. c/25
unidades.

Clips galvanizado, n.® 2/0, cx. c/50
unidades.

Clips galvanizado, n.® 3/0, cx. c/50
unidades.

Clips galvanizado, n.® 6/0, cx. c/50
(Unidades.

Clips galvanizado, n.® 8/0, cx. c/25
.unidades.

Clips galvanizado, n® 4/0, cx. c/50
;unidades

Cola branca em bastão

Cola branca, tubo c/1 L
Cola branca, tubo c/90g.
Cola de biscut 900 ml

Cola de Isopor, tubo com 1 L
Cola de Isopor, tubo com 90g.
.Cola de silicone fria 100 ml
Cola glitter
Cola instantânea tek bond pacote c/ 6
unidades

UNID. 200

UNID. 120

CX 500

CX 200

CX 100

CX 3200

CX 250

UNID. 5200

CX 6

CX 15

UNID. 5

!  UNID. 5

UNID. 7

UNID. 2400

UNID. 500

UNID. 2000

1  UNID. 2200

i  UNID. 500

UNID. 500

UNID. 300

UNID. 500

UNID. 30

UNID. 200

CX 60

CX 60

CX 60

CX 20

CX 600

CX 300

CX 400

CX 200

CX 200

UNID. 50

UNID. 15

UNID. 3200

UNID. 20

UNID. 10

UNID. 2600

UNID. 50

UNID. 60

PCT. 50



64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80'
8l"

82 '

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Cola líquida colorida caixa c/ 4
junidades
Cola para colar EVA (35 g)
Cola universal 17 g
Coleção de cera com 12 cores
Jg^ande)
Coleção madeira com 12 cores
!(grande)
Cordão para crachá
Cordão sisal

jCorretivo em fita
Corretivo líquido, tubo c/18 ml.
JCrachá
iòlvisória para fichário
JDVD grav^el 8,5 gb !
iElástico em borracha (liga) pct c/100
Junidades •
|Èmborrachado atoalhado 40x60 (cores;
diversas)
Envelope branco A4
Envelope papel madeira A4
Eny^ope para CD/DVD
jEnvelope para convite, tamanho 22x161

J(cores diversas) j
jEnvelope tamanho 16x11 carta várias'
dores

Escarcela fina transparente
Escarcela grossa transparente
Escarcela média transparente
Estilete plástico lâmina larga

jEstil^e plástico, lâmina estreita.
Etiqueta alta adesiva 5 cmx4cm (caixa
!c/100 folhas) í
:EVA (decorado)
EVA atoalhado (cores diversas)
EVA c/glitter
EVA, cores diversas.

Extrator de grampos
jFibra^iliconada
Fichário ,
jFita adesiva 12mm X 30mm
Fita adesiva 12mm x 40mm

Fita adesiva, colorida, tm: 25mm x
50m.

Fita adesiva, tm: 45mm x 45mm -
transparente
Fita crepe, larga, tm: 48mm x 50m.
Fita crepe, tm: 25mm x 50m.
Fita decorativa, cores diversas, tm:
18mm X 50m.

JFita dupla face, tm: 12mm x 30m.
Fita dupla face, tm: 16mm x 30m.
Fragmentador para papel
Glitter, escolar, cores diversas, c/3,5g.
Grampeador (grande) p/100 folhas

jGranripeador (pequeno) 2/0
Grampeador em metal (26/6)
jTamanho médio
[Grampo 23/13, cx. c/5000 grampos
Grampo 26/6, cx. c/5.000 grampos.
Grampos plásticos pacote c/25

CX 20

UNID. 40

UNID. 20

UNID. 2200

UNID. 3500

PEÇA 15

PEÇA 10

CX 10

UNID. 2000

UNID. 200

UNID. 20

UNID. 330

PCT. 220

UNID. 100

UNID. 3000

UNID. 3000

UNID. 100

UNID. 2000

UNID. 3000

UNID. 2000

UNID. 1000

UNID. 500

UNID. 150

UNID. 150

UNID. 100

UNID. 2200

UNID. 200

UNID. 2250

UNID. 3200

UNID. 150

KG 20

UNID. 30

UNID. 1000

UNID. 60

UNID. 550

UNID. 900

UNID. 180

UNID. 250

UNID. 300

UNID. 50

UNID. 600

UNID. 5

UNID. 1200

UNID. 100

UNID. 50

UNID. 300

CX 100

CX 500

PCT 100

xttvane/;-



o

113

114

115

116

117

l'l8

:  119

120

:  12T
122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

conjuntos
Grampos trilhos
Isopor n°10mm.
Isopor n°15mm.
isopor n°20mm.
jlsopor n°25 mm
jJogos educativos; alfabeto, xadrez,
Idama, quebra cabeça, Jogo dos sete
erros, jogo de encaixe, pega vareta,
paciência, uno, tapete amarelinha,
dominó, blocos, animais, relógio
didático, casinha de montagem, serie;
metrópole, carros, bolas, bambolê,
bonecas, fantoches, urso de pelúcia,
corda, jogo do milhão, outros
(VARIADOS)
|Lâmina para estilete tamanho G
iLâmina para estilete tamanho P
JLápis de tecido
:Lápis grafite n.° 02, sem ponteira,
caixa c/144 unidades.

Lápis retroprojetor, ponta média 2.0
mm cor preta.

Lápis retroprojetor, ponta média 2.0
mm cor vermelha.

Lápis retroprojetor, ponta média
2.0mm cor azul

lapiseira caixa c/12 unidades
Livro ATA c/100 fis. capa dura.
Livro ATA c/50 fis. capa dura.
Livro de historinhas educativas
Livro para ponto, c/1 OOfIs.
Livro para protocolo 1/4, c/lOOfIs.
Lupa 1200x881

4Massa de modelar, cx. c/12 cores.
Massa de modelar, cx. c/6 cores
Molha-dedo 12

Olhinhos mágicos para bonecas
(tamanho diversos)
Palitos de churrasco pot c/100
unidades

Palitos de picolé pct c/100 unidades
iPapel 40 kg, folha inteira j
iP^pel 40 kg, tam. A4, pacote com 50j
iunidades

Papei 60kg, gramatura 180g, formato:
(210x297) A4, pacote c/50 fis.
Papel adesivo A4 pct c/ 50 unidades
Papel camurça, cores variadas.
Papel cartão duplex d 50 unidades
(cores diversas)
Papel casca de ovo (branca)
iPapel celofane, cores variadas.
Pape] convite (50 unidades)
Papel couché c/50 folhas
Papel crepom parafinado, cores
variadas.

Papel de certificado pct d 50 unidades
Papel de presente, estampado, tm:
50cm X 60cm.

jPapel foto 180g A4 c/50folhas
Papel foto adesiva

CX

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

70

300

300

250

200

100

CX 4

cx 4

UNID. 50

CX 150

UNID. 160

UNID. 100

UNID. 180

UNID. 3

UNID. 1250

UNID. 50

UNID. 150

UNID. 50

UNID. 300

UNID. 1

CX 50

cx 1000

UNID. 8

PCT 20

PCT. 50

PCT. 50

UNID. 1000

PCT 200

PCT 378

PCT. 10

UNID. 1200

PCT 10

PCT. 25

UNID. 1200

PCT. 50

CX 50

UNID. 1200

PCT. 25

UNID. 300

PCT 75

PCT 20



154

155'
156

157

158

159

160^
161

162

163

164

165

166_
167

:  168

j  169

170

171

172

173^
174

' 175
176

177

178

179

180

181

182

183'
184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

Papel kraft fino
Papel kraft grosso
Papel laminado
Papel lembrete 80mmx92mm
jautoadesivo

Papel Unho
.Papei madeira
iPapel micro ondulado
jPapel ofício (210x297) A4 - resma
.c/500 fis.

Papel oficio A4 (colorido)
Papel paraná 80x100 cm
Papel pautado, resma c/400 fis.
Papel seda, cores variadas.
PapeUergê c/50 folhas i
■Pasta arquivo pctc
iPasta AZ, lombo fino, tamanho ofício.

JP^sía AZv lotTibo largo, tamanho ofício. .
Pasta c/aba (cristal) lombo 4
Pasta c/abas elástico ofício
Pasta caneleta tamanho A4
Pasta catálogo
Pasta classificadora c/grampos
IPasta em L

IPasta lombo 2
Pasta plástica com grampos
IPasta sanfonada plástica
Pasta suspensa marmorizada
Pendrive16gb
Pen drive 32 gb
Pen drive 8 gb
Percevejo
Perfurador de um furo
Perfurador, tamanho grande.
Perfurador, tamanho pequeno
Pilha alcalina
Pilha palito A/\A
Pincel de madeira, n° 10
iPincel de madeira, n® 4
Pincel de madeira, n® 8
Pistola azul (pequena)
Pistola de cola quente S 468
Porta durex (grande)
Porta durex (pequeno)
Porta Lápis, clips e lembretes (fumê)
Post Its (médio) pct c/4 blocos
Post Its (pequeno) pct c/4 blocos
Prancheta transparente, tamanho
oficio, acrílico
Quadro branco, tamanho: 96cm x76cm
Quet)ra cabeça infantil
Recarga para caneta de quadro
(branco (Cores: azul, preto e vermelho)
Régua de madeira 1m
Régua plástica, transparente, c/30cm.
Rolo de Barbante (100 m)
Rolo de Barbante de Lâ (100 m)
Saco plástico decorativo transparente
c/100 unidades (tamanho diversos)
Tapete emborrachado

UNID. 100
UNID. 100
UNID. 1200

CX 100

PCT. , 15
UNID. 1200
UNID. 200

CX 1000

PCT 220
UNID. 60
RSM 3
UNID. 4100

CX 70
PCT 40

UNID. 500
UNID. 1000
UNID. 200
UNID. 2000
UNID. 300
UNID. 20
UNID. 100
UNID. 30
UNID. 1000
UNID. 65
UNID. 25
UNID. 2000
UNID. 30
UNID. 30
UNID. 10

CX 50
UNID. 10
UNID. 120
UNID. 40
UNID. 100
UNID. 160
UNID. 70
UNID. 60
UNID. 70
UNID. 40
UNID. 200
UNID. 6
UNID. 10
UNID. 220
PCT 65
PCT 50

UNID. 330

UNID. 20
UNID. 100
UNID. 100

UNID. 2
UNID. 3300
UNID. 10
UNID. 10
PCT 60

UNID. 10

>



209

210

211

212

213

214

215

216"
217

218

219

220

221

222

223

224

Tesoura inox, tamanho; 16cm.
Tesoura picotar grande
Tesoura profissional de corte G
Tesoura sem ponta
Tinta alto-relevo dimensional brilhante
(cores variadas)

-T[['j?„3'.to~rslevo glitter (cores variadas)j
Quache 25 g (cores variadas) '

250 ml (cores diversas)
Tinta p/tecido. c/lOOmI, cores
variadas.

Tinta para carimbo, cor azul, c/40 ml.
Tinta para carimbo, cor preta, c/40 ml.
;Tinta para pinturas faciais, nâo
jatóxicas (cores diversas) í
Tinta spray tubo 350 ml, 6 unidades,
icor dourada

Tinta spray tubo 350 ml, 6 unidades,
cor prata

TNT, cores diversas.

TNT, estampado

^ VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

CX

CX

PEÇA
PEÇA

120

60

20

3200

200

500

500

50

100

60

60

30

10

10

50

50

<tcvane^.

FlsN®0^2

de de

Responsável

CNPJ



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2018

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

^  PROPONENTE
CNPJ

01/02

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

Art. 27, Inciso V, da Lei

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7"^ inciso XXXIil aa
Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara nâo possuir em seu quadro de pessoal
fencionarios 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. y r-

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

'-®' 8-666/93, Art. 32, §2», o proponente acima qualificado, declara não haver até apresente data, fato impeditivo no que diz respeito â habilitação/participação na presente licitação nâo se
encontrando em concordata ou estado fallmentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores._ Ressalta, ainda, nâo estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da
administração Federai, Estadual, Municipal ou do Distrito Federai, arcando civil e criminaimente pela presente

de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocsiorio.

o proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo Instrumento
convocatono e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legai do proponente.

OBSERVAÇÃO;
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICiTANTE, QUANDO i-OR O CASO.



REF.: PREGÃO PRESENCIAL N» 00012/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração Independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitante). como representante devidamente constituído de
(Identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio) para fins do

Presencial n° 00012/2018, declara, sob as penas da lei,"em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00012/2018 foi elaborada de maneira
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n°
00012/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n° 00012/2018 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n'^

^  00012/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participanic
potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 00012/2018 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n® 00012/2018 não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Presencial n° 00012/2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n" 00012/2018 não foi no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de
Belem antes da abertura oficial das propostas; e

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

Local e Data.

NOME/ASSIN ATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

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



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2018

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2018
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° 00012/2018

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ..../2018-CPL

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

Freitas^deVouzíUma LSof'' r °®:^2®-5^7/0001-57. neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
rlnfrn «"esidente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa. 600 -Centro - Belem - PB, CPF n 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado -

■■■• neste ato representado por.... residente e domiciliado na -
" "í " "V . ' Identidade n® doravante simplesmente CONTRATADO

seguintes- ^ contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

FlderaTn®'1o''^5n''H»^'f Presencial n- 00012/2018, processada nos termos da LeiFederal n 10.520. de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de 2015 e
LefcornnfpmT f ® "^^93 e suas alterações posteriores, bem como aLei Complementar n« 123. de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

todaTaTsecreTadlVe de Materiais Didáticos e Expediente para atender as demandas detodas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.

PrIX°p7esenc1aiT^om^^^^ às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada,f  5 . 00012/2018 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo oartesintegrantes 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:

Le\ 8 666/9^"^"^^^^^°^ previstos no An 65, §§ 5° e 6" da
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação aue as Danes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II. Alínea d, da Lei 8.666/93 mediante comprovação
doçumental e requerimento expresso da Contratada. «neuianie comprovação
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: P



As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento viaente*
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2018
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, 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: 2 (dois) dias

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2018
considerado da data de sua assinatura. '

^  CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

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 responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro üüs
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual com
observância aos prazos estipulados;

f Is P®"" todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, civil, tributária etrabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

^ c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato que o
represente integralmente em todos os seus atos;

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

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a 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;

^ transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento ea devida autorização expressa da 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 a 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
®  rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 ê 79 da Lei

8.666/93.
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O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
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. sujeita)c^-w.iu«3>ouu
garantida a previa defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93- a -"aSÍSrféí^a- 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 inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecuçâo total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Leil 0.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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.

Belém - PB. ... de de 2018.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA


