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ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL - Licitação
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170123PP00003
LICITAÇÃO Nº. 00003/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO
órgão Realizador do Certame:
SUPERINTENDtNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÃNSITO
AVENIDA JOCA CLAUDINO , SN - TANCREDO NEVES - CAJAZEIRAS - PB.
CEP: 58900-000 - Tel: (083) 3531-2534.
O Órgão

Realizador

doravante

do

denominado

Certame

simplesmente

acima
ORC,

qualificado,
torna

inscrito

público

para

no

CNPJ

04.342.393/0001-72,

conhecimento

de

quantos

possam

interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio,
as

10: 30

modalidade

horas

do

Pregão

dia

21

de

Presencial

Fevereiro

nº

de

00003/2017,

2017

no

tipo

endereço

menor

acima

preço;

indicado,

tudo

de

licitação

acordo

com

na

este

instrumento e em observância a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, alterada, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos,
objetivando obter a melhor proposta para: Aquisição de materiais de consumo - copa e cozinha
(alimento, descartável, limpeza e higiene).
1. O. DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de materiais de consumo - copa e cozinha
{alimento, descartável, limpeza e higiene) para atender as necessidades da Superintendência de
Transporte e Trânsito - SCTRANS.
1.2.As especificações do objeto ora licitado,
encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1. 3 .A contratação acima descri ta,
que será processada nos
termos deste instrumento
convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetuação de compra para suprir demanda
específica - Aquisição de materiais de consumo
copa e cozinha (alimento, descartável,
limpeza e higiene)
considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de
interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a
promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos
objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.
1. 4. Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123/2006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma
legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado
previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LC nº. 123/2006.
2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.0s envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 10:30
horas do dia 21 de Fevereiro de 2017, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento.
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sesscto pública para abertura dos referidos
envelopes.
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 07:00 as 13:00 horas.
2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos
ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e
dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas, nos
horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Avenida Joca
Claudino, S/N - Centro Administrativo - Tancredo Neves - Cajazeiras - PB.

o

2. 4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o pedido.
3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

3.1.1.ANEXO
3.1.2.ANEXO
3.1.3.ANEXO
3.1.4.ANEXO

I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.2.A obtenção do instrumento convocatório será feita junto ao Pregoeiro, e quando for o caso,
mediante o recolhimento da quantia abaixo indicada, correspondente ao custo de reprodução
gráfica dos elementos: fornecido gratuitamente.
4.0.DO SUPORTE LEGAL
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal nº. 009/2006, de 05 de Julho de 2006, e subsidiariarnente pela Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem corno a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, alterada, que ficam fazem partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrição.
5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que adrni te prorrogação nos casos previstos pela Lei 8. 666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: 5 (cinco) dias
5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício
financeiro de 2017, considerado da data de sua assinatura;
5. 3. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte
dotação:
Recursos Próprios da Superintendência Cajazeirense de Transporte e Trânsito:
02.011 - Superintendência Cajazeirense de Trânsito
26.122.2013.2007 - Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito
000 - Recursos Ordinários
3390.00 - Aplicações Diretas
3390.30 - Material de Consumo
6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6 .1. Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados,
acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação
neste
certame
é
aberta
a
quaisquer
interessados,
inclusive
as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falirnentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.
6. 4. Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via
postal
com Aviso de Recebimento AR
deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço
constante do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados ào Pregoeiro - Josefa Vanóbia Ferreira
Nóbrega de Souza. Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos
envelopes não serão aceitos e o licitante 1
portanto 1
desconsiderado para efeito de
participação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas
fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente
por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7. 2 .1. Tratando-se do representante legal: o instrumento consti tu ti vo da empresa na f arma da
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
7. 2. 2. Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos

pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da~Wl'!"-'~
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a pro
particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.
~
7. 2. 3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo doeu àn.11!.'l>--!!;&e±
que contenha foto.
~ ),,....f.>.!..--:''ijf7. 3. Estes documentos deverão ser apresentados
antes do início da sessão p -~lica - 4i:it
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pel ~•prego · ' o
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 licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestarse nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente
do
referido
concorrente seus
envelopes,
declarações
e
outros
elementos
necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste
instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão pública,
cada licitante,
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.
7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III.
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o
caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da
sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida
declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante,
apenas perderá,
durante o presente certame,
o direito ao tratamento diferenciado e
simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.
7.6.Quando os envelopes Proposta de 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.
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8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1.A proposta deverá ser apresentada em Ol(uma)
seguintes indicações no anverso:

via, dentro de envelope lacrado,

contendo as

SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00003/2017
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, contendo no correspondente item cotado: discriminação, marca
e/ou modelo e outras características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e
total expressos em algarismos.
8.3.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas
decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes
critérios:
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.
8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não
deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o
respectivo item será desconsiderado.
8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o
licitante julgar necessárias.
8. 6. Existindo discrepância entre o preço uni tá rio e o valor total, resulta do da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8. 7. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valor.
8.8.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
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proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecer , ~~-o
va
corrigido.
~
'; \
8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições _ F!p·~e4j~~:~i
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as ~is ~ ; f
do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações ne e"' conti~s
para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da f:!spect".va
proposta.
8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido.

8.11.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos
produtos ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.
8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste
instrumento.
9,0,DA HABILITAÇÃO
9 .1. Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

em 01

SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº, 00003/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE
O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9,2,PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.
9.2.2.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.2.3.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na
forma da Lei, com indicação das páginas 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 devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
9.2.4.Regularidade para com a Fazenda Federal
certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.2.5.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
equivalente na forma da Lei.
9.2.6.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente.
9.2.7.Prova de inexistência de débitos inadirnplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943.
9.2.8.oeclaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da
Constituição Federal
Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9. 2. 9. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.10.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado.

9.3.0s documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas urna formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o
licitante.
9.4.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de
habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o
documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos
correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de
fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos
apresentados pelos licitantes, quando for o caso.
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10 .1. Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar - fa~ e l fQ._ces
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos
~iniÔs c.~'este
instrwnento convocatório, será considerado o critério de menor preço apres tado ~ara o

correspondenLe item.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto
nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3°, §2°, da Lei Federal 8.666/93, a

classificação se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação será assegurada,

corno 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 aquelas situações em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.5.0correndo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma:
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão
10. 5. 2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
1 O. 5. 3. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS
11.1. Para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhwn outro será aceito.
11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados.
Somente participará ativamente da reunião wn 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 licitantes 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 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 declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação.
11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das
exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a
documentação neles contidas.
11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação
inicial, indicando a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em
até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim
julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11. 8. Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima
definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.9. Em seguida,
será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço.
Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa
poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos,
a critério do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para
efeito de classificação final das propostas.

0~\C.11-'AL~

ç
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Prego "'ro exami<'_:,r:á
a ace~tabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo ~Í~~
a
_
respeito.
~
-5
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço,
será aberto o envelop ~~ c
· a
documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para corro- rmaçã • das
suas condições habilitatórias. Constatado 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 da 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 final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes
presentes.
11.15.Ern decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.15. 2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de OS(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito ã contratação, sem prejuizo 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 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 no
Anexo I - Termo de Referência -, na coluna código.
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 nº.
10.520.
13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da
licitação ao proponente vencedor.
13. 5. O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro,
devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 07: 00 as 13: 00
horas, exclusivamente no seguinte endereço: Avenida Joca Claudino, S/N - Centro Administrativo
- Tancredo Neves - Cajazeiras - PB.
14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÀO
14.1.Concluído a
fase
competitiva,
ordenada
às
propostas
apresentadas,
analisada
a
documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da
legislação vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no
certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos
do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, 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 vigente, resguardados os direitos dos licitantes.
15.0.DO CONTRATO
15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias 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 ~ctp
de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventur ~enha obÇl-P.o
como vencedor da licitação.
~Fls~~'f:.i,____
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para is~
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescente ":fó- na ordetn$;de

classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante

vencedor.~.

15. 4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, ""_._,cá, ser

alterado, unilateralmente pelo 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 1 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 inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a
União,
Estados,
Distrito Federal ou Municípios e,
será
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 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; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórias de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
escrita ao Contratado,
e publicado na imprensa oficial,
excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.
17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
17.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observadas suas
características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão
especifica devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade e outros
aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes,
e consequente aceitação.
18,0.DO PAGAMENTO
18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
18.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direi to a acréscimo de qualquer
natureza.
19. O. DO REAJUSTAMENTO
19.1.0s preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no

Art. 65,

§§

5° e 6°, da Lei 8.666/93.

19. 2. Ocorrendo o desequilíbrio econ6mico-f inanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
20,0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.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 1 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
e
não
havendo
ratificação
declaradas
feriado,
da
convocação,
ficam
transferidos
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente
previstos.
20.5.0correndo 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. 6.0s preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos
serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.
20. 7 .O 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 direi to de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o 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 meio magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os
procedimentos definidos pelo ORC.
20.11.As 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 ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20 .12. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Cajazeiras.
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ESTADO DA PARAÍBA

SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES
1.0.DO OBJETO
1.1. Constitui

objeto

desta

licitação:

Aquisição

de

materiais

de

consumo

copa

e

cozinha

(alimento, descartável, limpeza e higiene) para atender as necessidades da Superintendência de
Transporte e Trânsito - SCTRANS.
2.0.JUSTIFICATIVA

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

:~~=~~~~~~~r:.-~.:-·· --·----·.~=-~=-=~----
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-üNI!iADE___ !QüI.:N·T-iDADE. :

DIS<:~IMI_~A~~----

:.café Torrado e Moido - Café de primeira linha, grãos s e1 eci onadOS.. _.ã.ráb"i ca·;~-·-·
idi:Vi.didos _em pacotes ,,de 250g _, _Fard.o c_o_m 20 uni_da.de~
~~-::?~~-------~--- 1Açú-Câ-~--~efin;d~-·-em--emb_á_i_-_â·g-em :p1ást-i~-á ·dei . KG~-: ·Ref_e:r-ên:c.1a·prôdllto;·
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;-5·-·- · ··

iembalagem de 100 ML.
--!COi'O'-P"J-:-ÁSTIC0-20õ--ML___ COP;)' .. p1ást.icô ..êiesc·art-á~-e1 com capacidade para

i-6________J:~6p·~~~~%*~{i<:~--~i~~~p~-~~iis~l~ó? ~~-i~a~1~~~i~-~~r- Caié
!

7

8
!
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2"ó0

ml, ·

brilho,

incolor,

300;
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20,

ex

10!

LT

300

cte-·-so-m1-,-~- --cx____ l______ ----·---10\

CaPaC_i.dãcte-- .

:em Polipropileno (PP), embalagem em tiras com 100 unidades, acondicionados:
:em caixa de papelão com 2. 500 unidades.
·:AGuA · SÃN.ITARiA-pr·octU"tõ--p·a~à·--1iffiPézã:- .à ... bã-Sé- cie· hiPàc1ori to dé-..5-ódio e ·ág~-ã ~--'jcom teor de cloro ativo entre 2, 00% p/p e 2, 5% p/p. Produto biodegradável,:
jbactericida e germicida. O produto deverá apresentar: rótulo indicando data:
:de validade, dados do fabricante, marca, principio ativo e composição do:
:produto e conteúdo líquido. Embalagem individual, em plástico de material\
:flexível e resistente, com 01 litro
--fi:Lcoo1· EM GEL·;····---70%;·--.. 'Compo.Siçâo: 'álcool etílico, polímero, benzoato de:
!denatônio, neutralizante e água; forma gelatinosa, tipo glicerinado, isento!
;de perfume; odor característico de álcool. Apresentação em frasco com noi
:mínimo 500ml, data de fabricaçcio, nº do lote e validade expressos na:

l-9---·-i~f'J~.?-ifüuioA·ce·~a··--1-;:·q~ida~- ·a·~·to

----·--·~i'O'

par~ -----pi~;-

frio,

l----·---.
.~~P.~_I_l_~_?_I_ldO
~~-?.-~-~-~-~~-!".'.'.'_d_~~r_:a, --~-~~_l_a_.2~-~--~-()-~_..2~9....'.'.\1·---- ·---- ·----- _____ .,
10
:DESINFETANTE PARA USO GERAL Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e
j

UNO

UNO

200;

UNO

200

!

!perfuma, inibe proliferação de microrganismos causadores de maus odores,i
:deixa um agradável perfume que permanece após a aplicação do produto. AÇÀO.
!FUNGICIDA E BACTERICIDA. Ideal para desinfecção de louças sanitárias, pias,
i
;latas de lixo e ladrilhos de sanitários. Embalagem com 2 litros
r---li:oETERGENTE LÍQUIDO-- o;tergente líquido- ne~-Er~-: glic-~rinado,---·-rnct1-cacto- .. pa·:r:~;;-··i
11avagem manual de louças, talheres, copos e utensílios em cozinhas e'
)----~---}-~!!1-E'.:.~~--~E"t-.9e r a~_:_ Emb_~-~-~g_e_~- ..,~_?m ___ 5_ º.9-...~!.'..
__ _ _______ . _______ ... ,
!
12
:Desodorizador de ar,
tipo aerosol. Produto com composição capaz de·
!
:neutralizar ou reduzir a percepção de odores desagradáveis em ambientes
!
ffechados.
Composição
básica:
água,
álcool,
ingrediente
ativo,:
1.solubilizantes, coadjuvantes, fragráncias e butano/propano. Frasco com 360:
!ml. Fragrâncias variadas (tipo floral, flores do campo, lavanda, ci trus;
:e_ti:::. em q_ua_n~~c!_ô:.d.e_~ .. PJ?~porc_ionais.
;--13
;ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO Escova para vaso sanitário em fio nylon com cabo·
!!---------·-- -'-~ s 1:1Pº _r_~~--

!

·

UND- - - -

UNO

uNo-··--:

-·-2õo!
60

-----lõ:

··-· ---------------------·--· ____________ L__ ______ -----·-- _:
·ESPONJA DE AÇO Lã de aço - biodegradável; sem perfume; embalagem com peso
UNO
10;
ilíquido mínimo de 60 (sessenta) gramas. Pacote com 08 unidades. Tipo:
!~-~1:flbril_'. _________ ·--------_
. __ _
',ESPONJA DUPLA FACE Esponja para lavagem de louças e limpeza em geral dupla:·
15
UNO
100
;face, sintética para limpeza - espuma de poliuretano, com abrasivo em uma:
:
j
:face, antibactérias; formato quadrado. Medidas aproximadas (variável 10%) :;
!:---·----____ji12
8 cm X ·--2 ---------cm de espessura.
_____ "_ cm ..X··--------..
-- - ' _,________
----- --'1
16
'1rLANELA PARA LIMPEZA Flanela para limpeza 100 % algodão, peluciada em ambos'
UNO
200;
~- _____ ..
:os l~dos..~. _!fle.?~n_do ~i;:ir9ximadan:en~e (variáye:1 ~0%) .. 4_0x60cm.
__
___
' 17
iLIMPA VIDRO Limpador de vidros com pulverizador em gatilho que contenha em:
UNO
80;
l__
:sua _for~u_~aç~o Lauril Éter Sulfat~ de S?~io, tubo com 500 ml.
· 14

----~·-

18

,L IMPADOR MULTIUSO Limpador multiuso para limpeza pesada, ideal para limpeza.
de

grandes

superficies

(laváveis)

como

pisos

_ . ;b~_nhei__:r_o_s_~"--?-~_Qi:nl_·___

e

azulejos

de

cozinhas

e

,LUVA BORRACHA para segurança
confeCcionad-â em borrachâ---i~-t"eX;··-pa~"ã"i-· ··-·ÜÚÕimultiuso; tamanhos M e G, cano curto; tipo todos os dedos, antialérgica,'
_ ',c_o_r _a_marela, embalagem "com 1 . par.
_________ ·-----·-·- ____ -·-1
i-_20____ --!Pá_ -p;i-i;-Q~--Usô-dOnléStic;;~· ·Com _c-abo _medindo. a_p:r_ox .. 65 c:m.
______________ _ UNO
!·-21------;_PÃNO DE-CHAõ·-panô-de··-1-impe·z·â·:· tiPO'"SâC-ã, mectindõ--so êM x--50 CM.
UNO

'··-·19·--·-··

- --0~~~~~~L--l!$~

UND

~

~

Y.

~;Fls--- Nm;I.
~ ---~

~~
. .- ·=~
·;r~·

r-22- -----TPÃPEi-- -Hi-Gr t:NrêO,. de-bôa--·-qua-i iéiã-de·-r-pape1--n·,io--~e·çi CiâdO-)··;---irit(;~fOlhãdO--~-Offi' -- - -UN_D___ _

--.p.

-

4
12.

·--------4

30

1

:folhas
duplas,
picotado,
gofrado,
produzidas
com 100%
de
fibras:
;celulósicas, na cor branco-neve, picotado, sem perfume, medindo 30 X 10 cm,,
..... _)?_a_c?t~-- ~.?~.. _Ç_~ _ro1:_os_._
'-23
:PAPEL TOALHA interfolhado, não reciclado, alta absorcão, 02 (duas) dobras,·
UNO
cor branca, pacote c/ 2.
1
~--2-4------·- !PEiSM -·-s-ANiTARIA----, oe-;;-ociõ-:Ci zador sani tãri_Ó_)-·.--· Octõr·i zante sanitário .. -p~o-ctuto·-·- --UNO
isaneante com notificação na ANVISA. Substâncias odorizantes, em aspecto;
1sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de,
]suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação
iem caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias diversas,:
!tipo ei_:i_~al~_!'?..~---~~or:_~~!___ lavanda, jasmin.
i 25
RODO BORRACHA 50 CM rodo - base de alumínio, com duas borrachas; com a base
UNO
!medindo 50 centimetros; com cabo de alumínio, de 120 (cento e vinte).
;centímetros.
;sAB-ÃO EM BARRA Sabão em barra 200 gramas, neutro, glicerinado, embalagem:
UNO
26
:com 5 unidades.
sABAó --EM_ .. Pó ___ ·s-~b8ó____ em-··pó-,.. floral, biOdegradiVe-i, para limpeza em geral-;'
27
UNO
1
:caixa com 500g.
r23·-~--!S-ÃC0 iIX0·-··100·--L----sa·ca para lixo de uso doméstico,
de polietileno com: Pacote
L-···---·--·-l~-~.Pô:C~?~~~--~~-~-~-g_o__ l~~E.~~- n_a ~º~- p~~-~-~-·-. ~-I??~~-~9-~lll c_'?m 100 unidades.
i 29
iSACO LIXO 50 L Saco para lixo de uso doméstico, de polietileno com Pacote
!cap~~idade pa_ra -~º ~i tros. Embalagem com 100 unidades.
';VASSOURA DE PÊLO Vassoura com cerdas de pêlo sintético; com base de 60;
UNO
;(sessenta) centímetros. Fixaçào do Cabo sistema rosca, com cabo de madeira,
\_
ipara _l~mpeza em áreas internas,_ piso_ liso_, medindo aproxi_mact.:imente _120 _cm_. :
: 31----~\iASSOUAA·-N·Y-LON--Và;SOüra--Pára i-imp~~ª- cte PiSOS ___div~r-So~-, c·;~~e-d;·re·s-· e-·pá.EiC;~r- - UNO
:.em geral. Cerdas macias de nylon, base em polipropileno, fixação do cabo
!com_ si_stema de rosca, cabo de _ made_ir_a, medindo ap_roxim_adamente 120 cm.
1
i--3·2--·--:GAS"" iiQUEFEITõ-~DE-PET-RóLEo .. --_-- GLP-;-···G·As--ENGA-RRAFÃDô "_(_. __GLP ---)--,--·oE~SCRiÇAO; und
'
!COMPLEMENTAR: USO DOMESTICO, 13 ...KG.
(CARGA GAS).
L-------'····-----·· ..---·--------·-~---------··----·---------~ ----····~ ... _·-

10:

50

5

10

30
30

20·

6

3.0.0BRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações,
deteriorações,
irnperf eições
ou
quaisquer
irregularidades
discrepantes
às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.
4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, II,
da
Lei
8.666/93,
o
mesmo
será
desconsiderado.
Esta
ocorrência
não
desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste
anexo.
5.0.MODELO DA PROPOSTA
5.1.É parte
integrante deste
Termo de
Referência
o modelo
de
proposta de preços
correspondente, podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

FRANCISCO ANTONIO PESSOA DE ABREU
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017

PROPOSTA
REF.; PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo - copa e cozinha (alimento, descartável, limpeza e
higiene) para atender as necessidades da Superintendência de Transporte e Trânsito - SCTRANS.
PROPONENTE:
Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

r-cóDIGO-i---:-~ ---·----·-DISCR~INAÇAO- -·-~~-~~:=~-~~:·~--\MAR~2~~~E~?'1--~.~~~~~~)_g_?~T-IDAD~J_P ~~~~~--=-y .TOT~=:
cãfé -Tor·rãdO e Moído ---cà-:f'é- de primeira!
ilinha,
grãos
selecionados
arábica;:
idivididos em pacotes de 250g , Fardo co~
i20 unidades
':Açúcar refinado em embalagem plástica de
) KG. Referência de produto:
-!Águã.
-pOtáVe1 de mesa em
3
______ lgarr_af~es d'.:_~_J::-~~~s
·-- _1
1---4
!Adoçante
liquido
dietético
(Sacarina!
[
!Sódica
e
Ciclamato
de
Sódio)
errJ
embalagem de 100 ML.
!
1-s----!COPÕ- --PLASTICO 200 "ML--êZPO ''Piá~"ti·c;;r·-·--·!
!descartável com capacidade para 200 ml, ·
cem Polipropileno (PPJ, caixa com 2.soo:
'unidades.
:-- .
··capo P1AsTrco 80 ML copo plástico
6
:descartável par café Capacidade de 80
:m1, em Polipropileno (PP), embalagem em
:tiras com 100 unidades, acondicionados'
1

,

M".i.·nerãi ·----ou·-

1

1

--- ·----·------

17-----·:~~ui"-if!;;~;Á~f ::o~~°f/-~~~~ u';}i!;~~~:'

ªI
co111

Fardo

i

20:

Kg

300',

Und

:ió-o'

und

20!

'

·

'
----- ----!.-- ---·-··----\.---- --- --··--'------------'
ex
10;

ex

10

i
··-- -1----·-··__________ , ____ LT

1

300'.

,base de hipoclorito de sódio e água,
1
,teor de cloro ativo entre 2, 00% p/p el
1
12, 5%
p/p.
Produto
biodegradável, !
\
jbactericida
e
germicida.
O
produto':
·
!deverá apresentar: rótulo indicando data
!de validade, dados do fabricante, marca,
:principio ativo e composição do produto:
ie
conteúdo
líquido.
Embalagem
'.individual,
em
plástico
de
materiali
iflexivel e resistente, com Ol litro
_8_____1Aicoó1--EM GEL, 70%, côffiP'õ.S"i·çao-~---ái-N01j ---~-·---·-·-·1

!etilico,
polímero,
benzoato
dei
jdenatônio, neutralizante e água; formai
:gelatinosa, tipo glicerinado, isento de'.
:perfume; odor característico de álcool.'
!Apresentação em frasco com no mínimo
'500ml, data de fabricaçao, nº do lote e
ivalidade expressos na embalagem.
':CE·AA· i±óúi[ú\----c;ra-··ÍicÍuida, auto brilho,
9
]incolor, para piso frio, dispensando o
'USO
de enceradeira, embalagem com 750;
·ml.
---- ··--------·10
:DESINFETANTE
PARA
uso
GERAL!
[Desinfetante,
desinfeta,
desodoriza,
:limpa e perfuma, inibe proliferaçao de
____ -------~?:.:::_ror9_?..:'.-?-:.~~-~----- causadores
de
maus

!

UNO

UNO

200

!odores, deixa um agradável perfume que
:permanece após a aplicação do produto.
:AÇÃO FUNGICIDA E BACTERICIDA. Ideal para'
,desinfecção de louças sanitárias, pias,
:,latas de lixo e ladrilhos de sanitários.
:
!Embalagem com 2 litros
r-11-····:ÕÊTERGENTE LÍQUI00-··5É;térgente · ·liquido;
:neutro,
glicerinado,
Indicado
paraj
'lavagem manual
de
louças,
talheres,
!copos e utensilios em cozinhas e limpezaj
1.~~ _9er~~ . ·.. _ Ern?_".:~_<'.l_g_E!m co.~. 500 ml.
jDesodorizador
de
ar,
tipo
aerosol.
12
:Produto
com
composição
capaz
dei
]neutralizar ou reduzir a percepção de:
iodares
desagradáveis
em
ambientes·
jfechados.
composição
básica:
água, i
!álcool,
ingrediente
ativo,!
!solubilizantes,
coadjuvantes,!
ifragrâncias e butano/propano. Frasco com
i360
ml.
Fragrâncias
variadas
(tipo~
:
lfloral, flores do campo, lavanda, citrus:
i
Íetc. em quantidades proporcionais.
;-~·-·1Es·c-ovA·-·pARA-·VAs6 . . . .SANiTARro EsCO,:;.a para.
!
ivaso sanitário em fio nylon com cabo e'
L_____ _J~~E?~~-~-------·--! 14
!ESPONJA
DE
AÇO
Lã
de
aço
-:
lbiodegradável;
sem perfume;
embalagem!
:,com peso liquido minimo de 60 (sessenta)'.
;gramas. Pacote com 08 unidades. Tipo!
'sombril .
.ESPONJA ·6u'i?iA" FACE" ··Esp0!1ja para iavagen{
15
de louças e limpeza em geral dupla face,·
'sintética
para
limpeza
espuma
de:
'poliuretano, com abrasivo em uma face,
iantibactérias; formato quadrado. Medidas;
l
\aproximadas (variável 10%): 12 cm X 8 cm;
,
!X 2 i::;m de espessura.
~1_6_ _ _1FLAN.ELÃ--Pi·RA--Ll:MPEZA- -·· Flanela
;ã~""
\limpeza 100 % algodão,
peluciada em\
iambos os lados, medindo aproximadamente!
1
(variável 10%) 40x60cm.
.... li.IMPA· v!DR_Q_ ... LimPador de vidros com'
17
:pulverizador em gatilho que contenha emiSua formulação Lauril Éter Sulfato de'

i

pa

L-~-~-~-~~-c:i-~...-! ub~~~:.:i-~g2_ -~!~-----...

' 18

19

··---- _______ --·

!LIMPADOR MULTI USO Limpador multi uso para!
Jlimpeza pesada, ideal para limpeza de;
':grandes
superfícies
(laváveis)
como!
:pisos
e
azulejos
de
cozinhas
e:
!banheiros, 500ml.
--:-i:ü-vA---.. ·-soRRAé::HA -----p-â-ra- -·---segurança·-··- --

UND

UND

UND

10

UND

10

UND

'

lOOi

UND

ao~·-- -- -----·---- --·--- ·i-·----··

UND

i

.

UND

i

·--~-------·

·-·-

_____
.•.._
100
._

UNO

50'.

UNO

4

UNO

12

~confeccionada

em borracha látex; para:
:multi uso; tamanhos M e G, cano curto;
:tipo todos os dedos, antialérgica, cor'
:_.;:i._~_arela, ~~ª-~~g~~. com_ 1_ PªE.
:,Pá
p/lixo,
uso domestico,
com
trLedindo aprox. 65 cm.
i ·-21--·-·-··- ·-!PAúõ"--DE-·cH-AO-·-p·ã·no·-a:e-- iiffip·e-za,-- tipo saca,;
;
__ ·J:!ledi_ndo 80 CM _X 50 CM.
:-22---·---!PAPEL" H!GI~NICO~--êie
·-quaifd'ád'é1
·l
!não reciclado), interfolhado com folhas[
I
)duplas,
picotado,
gofrado,
produzidasi
.
!com 100% de fibras celulósicas, na cor~
!
:branco-neve,
picotado,
sem
perfume,:
medindo 30 X ~-º· _cm!.. paco_te com 04 rolos.
23
'PAPEL
TOALHA
inter folhado,
não
[reciclado,
alta
absorcão,
02
(duasl!
i---..---- ___ :~~~1:'-~.s.!.~~-~--i?E?~~~-- __P~~_o_E~___ c_(__?_ ·
i----I 24
!PEDRA
SANITÂRIA
(Desodorizadorj
1
\sanitário).
Odorizante
sanitário.;
!
!Produto
saneante
com notificação
na;
jANVISA.
Substâncias
odorizantes,
em'
~aspecto
sólido, com furo no meio para:
:engate do suporte plástico. Acompanhada!
'de suporte plástico para prender ao vaso
sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em
caixa contendo uma unidade e um suporte:
plástico.
Fragrâncias
diversas,
tipo
:~~<:.al iJ2~.º ! ____ ~_!_ ?_r.~_!_,_..}.~v ~-r:d:a__, .) .~ smi !'. .
i 25
iRODO BORRACHA 50 CM rodo
base de•
1

-i:;oa.

·ú;-ap-e·1:

UNO

UNO

10

UNO

50;

UNO

-- - ·'----

µtedindo 50 centímetros;
com cabo
vinte):
ialumínio,
de
120
{cento
e
:centimetros.
1----·- ·- --,·--·--·.;;---- ··--------····-----··--·---···----··---.
.
200:
!
26
~SABAO
EM BARRA Sabão em barra
glicerinado,
;gramas, neutro,
embalagem:
:
:com 5 unidades.
·-27-----;sl\8/\0 EM i•ó Sabdo em pó, floral,'
!biodegradável, para limpeza em geral,:
·.caixa com. 500g.
··-29--·--·-:SÃêü··--r:i·x-o--100·r:- saCo-·--p~-~-à -·-lixo de uso;
:doméstico, de polietileno com capacidade[
ipara 100 litros na cor preta. Embalagem
!com 100 unidades.
i
;sACo
··5·01··sã·co para ··11·~·º·-·-cte---us-~:·-·-·29
:doméstico, de polietileno com capacidade:
:para
50
litros.
Embalagem
com
ioo:
!unidades.
·c-·3c1--·--· -----iVAssouRÃ____ DE PELO--v~·;;soura com cerdas de:
jpêlo
sintético;
com
base
de
60'i
!{sessenta) centímetros. Fixação do Caboi
:sistema rosca, com cabo de madeira, para;
;limpeza em áreas internas, piso liso,
medind_C: ~~ro~-~~~-~?~~-1?~_e_ ___ l_~_9 cm.
.. __ -·
:VASSOURA NYLON vassoura para limpeza de;
31
ipisos diversos, corredores e pátios em:
jgeral. Cerdas macias de nylon, base em·
:polipropileno,
fixaçdo
do
cabo
com
!sistema
de
rosca,
cabo
de
madeira,,
. ___ jmedin~~--~p_i:c:_~~~~?~~~~.~-~-- }_?_O.. _cm.
:GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, - ·GAs~·
32
!ENGARRAFADO
(
GLP
),
OESCRIÇÃoi
jCOMPLEMENTAR:
USO
DOMESTICO,
13
KG.]

·1r-x-o

UNO

UNO

Pacote

Pacote

UNO

___ j ___ _
UNO

und

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$
PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.0:
Item 8.0:

Responsável

CNPJ

'
1

: (CARGA GA_~)--"-·------··-··

VALIDADE DA PROPOSTA -

30
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FOLHA 01/02

t~i

~·i!

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
MODELOS OE DECLARAÇÕES
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÃNSITO

PROPONENTE

CNPJ
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso

v, da Lei 8.666/93.
o proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em

seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de

quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.
Conforme exigência contida na Lei B. 666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado,
declara
não
haver,
até
a
presente
data,
fato
impeditivo
no
que
diz
respeito
à
habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

cláusulas

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO 00 LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

do

FOLHA 02/02
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÃNSITO
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), dorayante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial nº
00003/2017, 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 nº 00003/2017 foi
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00003/2017, por qualquer meio ou
pessoa;

elaborada de
ou em parte,
participante
por qualquer

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº
00003/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial nº 00003/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00003/2017 quanto a participar
ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00003/2017
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00003/2017 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nº 00003/2017
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Superintendência Cajazeirense de Transportes e Trânsito antes da abertura
oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor
poderes e informações para firmá-la.

e

da

extensão

desta

declaração

e

que

detém plenos

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

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

'~}

/;~~!

c'•
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ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PROPONENTE
CNPJ

1. O - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE
10.520/02.

para habilitação previsto no Art.

4º

'

Inciso VII,

da

Lei

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

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

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

~

-~'

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO
ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº:

.... /2017-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA
CAJAZEIRENSE
DE
TRANSPORTES
E
TRÃNSITO
PARA
E
.••••...• '
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Superintendência Cajazeirense de
Transportes e Trânsito - Rua Arsênio Rolirn Araruna, 309 - Centro - Cajazeiras - PB, CNPJ nº
04.342.393/0001-72, neste ato representada pelo Superintendente João Vítor Mendes de Almeida,
Brasileiro, Divorciado, residente e domiciliado na Avenida Comandante Vital Rolim, 475 Jardim Adalgisa - Cajazeiras - PB, CPF nº 084.176.574-01, Carteira de Identidade nº 3477987

SSP/PB,, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... - ....... , .

. ....... .

..... ....
. .. , CNPJ nº ......... , neste ato representado por .... residente e domiciliado
na .... , ......... - ......... - ......... - ......... - ... , CPF nº ......... , Carteira de
Identidade nº .... , doravante simplesmente CONTRATADO, 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
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
de Julho de 2006, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666
alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123,
alterada.
1

nº 00003/2017 1 processada nos
Municipal nº. 009/2006, de 05
de 21 de junho de 1993 e suas
de 14 de dezembro de 2006,

CLÁUSULA SEGONDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição de materiais de consumo
copa e cozinha
(alimento, descartável, limpeza e higiene) para atender as necessidades da Superintendência de
Transporte e Trânsito - SCTRANS.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão Presencial nº 00003/2017 e instruções do 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 do Contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios da Superintendência Cajazeirense de Transporte e Trânsito:
02.011 - Superintendência Cajazeirense de Trânsito
26.122.2013.2007 - Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito
000 - Recursos Ordinários
3390.00 - Aplicações Diretas
3390.30 - Material de Consumo
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo

considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: 5 (cinco) dias
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro
de 2017, considerado da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento

efetivamente

realizado,

de acordo com as

respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
e - 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 DO CONTRATADO:
a
Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, 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 capacita do e idôneo 1 aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d
Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e
Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c
multa de 10% (dez por cento} sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d
simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato,
Cajazeiras.

as partes elegem o Foro da Comarca de

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.
Cajazeiras - PB,
TESTEMUNHAS

de ............... de 2017.

PELO CONTRATANTE
JOÀO VITOR MENDES DE ALMEIDA
Superintendente
084.176.574-01
PELO CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Avenida Joca Claudino, SN -Tancredo Neves - Cajazeiras - PB, às 10:30 horas do dia
21 de Fevereiro de 2017, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, ;
para: Aquisição de materiais de consumo - copa e cozinha (alimento, descartável,
limpeza e higiene). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cp!prefeituracajazeiras@gmail.com
Edital: www.cajazeiras.pb.gov.br
Cajazeiras - PS, 07 de Fevereiro de 2017
JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

PUBLICAR:

O - Diário Oficial da União - 08.02.17
O - Jornal A União - 08.02.17
O - Quadro de Divulgação do órgão Realizador do Certame - 07.02.17

~ Diário Oficial

João Pessoa· Quarta-feira, 08 de Fevereiro de 2017

MATERIAL DE LIMPEZA EAF!NS PARAATENDERADEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AUMENTAÇÃO ESCOLAR,
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E RECURSOS PRÓPRIOS.
Parâmetro legal; Lei Federal de n" ! 0.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Muniôpal n" 009/2006, de

05 de Julho de 2006, Decreto Municipal n" 04912013, de 02 de Setembro de 2013, e ~ubsidiariamcntc
pela Lei Fedem! nº. 8.666, de 21 dejmiho de !993 e suus alterações posteriores. bem cumo us demuis

normas legais aplicáveis.
Fornecedor';
-ADEMILTON NOGUEIRA - ME.
ltem(s}: 7-8-9- JS-64-77-86-87-88-90-92- !04- !09- JJS- !22- 124- 145- !57-158161 - 182- 194 - 196 - 208 - 213 -220 - 221 - 228 - 229- 230 - 231 - 236. 244 - 245 - 253 - 255 - 261
- 268- 272.
Valor: RS 269. I05,00.
- C MENDES FEITOSA.
ltem(s): 6-17-21 - 25-26- 29-35 - 36- 39-41-42-43-48-52- 57 • 66 • 72 - 75 - 76- 78- 79 •
80- 94- 95 -96- 99- 102- J05 - J08- !13 - 114- l 17- !23- !26 - !32- 136- 138 - 140- 147- 15!
- 152- !55-159-160- 174- 175- 193- 195- 197- 199-200-201. 207-209-2!0-226-237-239
- 240 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 -258 - 259 - 271 - 274.
Valor: RS l.78J.729,00.
- CAVALCANTE & CJA LTDA· EPP.
hem(s): 13 -58-71 -R4-85- l39- Hí2-166- !67- J76-2J9-25Ci-257-270.
V11lor: RS 48.811.33.
- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - Err.
hem(s); 4- 16- 19-20- 22-23 -24 - 27 -28 -30- 38-40 -44- 46-49- 5! - 53 - 54 -65- 74- 81
-82- 91 - 103 - 107-110- IJS- !19- 12! - 127. 128- 129 • 130- !31·133- 134- 137- 141 - 146148- 149- 150- !69- 172- 183 - J85- 188- 189- 191 -206 -224-227-238-242-25! -254-273.
Valor: RS ! .962.974,00.
- POLIANAALENCAR DA COSTA- POLLY POLPAS.
!ti::m(s): 214 - 215. 216 - 217 - 2Jl!.
Valor: RS 239.340,00.
- ROBENII.:SON FIRMINO DA SILVA- ME.
!ti;m(s): l -2-3 - J4- 31-33.34 -37 -61-62-63- 69- 70- !42- 143 - !44- 154- 16l!- 173 - 177
- !80-186-187-211 -212-233-234-260-265-267.
Vnlor: RS 410.605,00.
lnlegrnm a Ata. o Edital <lo Pregilo Presenci:il n" 00002/2017 e seus anexos, e as seguintes proposl;1s.
- A referida Ata de Registro de Preços terã a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extraio na imprensa otkia!.
O inteiro teor Uu Ata encontra-se disponivel no endereço, AveniJu Jocn CJ:1uJinu, ~n - Pür·du-sul Centro - C:ijazeiras - PB.
C11ji1zdr~s - PB, 07 de Fevereiro de 20 l 7
JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 00002/2017
Nus tcrmos<lo rclutóriu finul uprcscnlado pclu Pregoeiro Oficial e obscrvaUu parecer da /\sscssuria Jurídicu,
rcfcn:ntc ao Pregão Pri.:scn...:ial n" 00002120! 7, que objetiva: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA
DE GÊNEROS ALIMENTiC!OS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA
E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM
RECURSOS DO PROGRAMA NAC!ONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROGRAMA BRASIL
CARINHOSO E RECURSOS PRÓPRIOS.; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici!atóiio em
favordc: ADEMILTONNOGUE!RA- ME- R$ 269.!05,00; C MENDES FEITOSA- R$ 1.783.729,00;
CAVALCANTE& CIA LTDA. EPP- R$48.81 !,33; COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE
CEREAIS LTDA- EPP- RS 1.962.974,00; POL!ANAALENCAR DA COSTA. POLLY POLPAS- R$
239.340,00; ROBENILSON FIRMINO DA SILVA - ME. R$ 410.605,00.
Cajazeir:is - PB, 07 ~k Fevl!rciro de 2017
JOSEALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 00006/2017
Nos !ermos do reh1tóriu final apresenrado pelo Pregoeiro Oficial e observndo pnrecer da Assessoriu Juridica,
referente ao Pregão Presencial n" 00006/20 l 7, que objetiva: AQUIS!Ç'ÀO EM FORMA PARCELADA,
DE ACORDO COM A NECESSIDADE APRESENTADA DE AGUA, GÁS E SUAS RECARGAS,
AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEJRAS BEM
COMO TODAS SUAS SECRETARIAS; HOMOLOGO o corn:spondcntc procedimento licitatório
cm fovor de: AMANDA VIEIRA XAVJF,R 06663765493. RS 35.000,00: MANOF.L ALCINDO f)F.
ANDRADE- RS 888.850,00.
Cajazciras - P8, 07 de Fcvci<cfro <lc 2017
JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 00003/2017
Nos termos do relmOriu final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer<la Assessoria Jurídica.
referente ao Pregão Presencial n" 00003/2017 .que objetiva:AQUJS!ÇÀO DE EMULSÃO ASFÁLT!CA
RM IC -AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PREÇO OFERTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS
IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTRAS DISPESAS DECORRENTE

25

DO FORNECIMENTO QUE VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO.; HOMO~
LOGO o correspondente procedimento Jicitíltório cm favor de: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES
LTDA- R$ 389.800,00.
C~jazeiras - PB, 06 de Fevereiro de 2017
JOSEALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNrCIPAL OE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN" 00004/2017
Nos termos do rdatório final apresent;;idu pelo Pri::goeiro Oficial i:: observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente no Pregilo Presencial n" 00004/2017, que objctivu; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE AREIA E BRITADESTINADOAATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE !NFRAESTRITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE!RAS.; 1-IOMOLOGO
o correspondente pro~cdimento licitatório em favor de: CWC DISTR!l3UIDORA LTDA- R$ 86.240,00.
Cajazeiras • PB, 06 de Fevereiro de 20 l 7
JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefdto
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE OE lJCITAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" 00002/2017
Assunto: RESPOSTA AO RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA CAVALCANTE & CIA
LTDA-EPP
Trata-se da imi1lise díl recurso administrntiv,) interposto tempes1ivamente pe!:i CAVALCANTE & CIA
LTDA - EPP, CNPJ: 10.655.938/0001-01, contra a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio que
dcscrcdcnciott a rccorrunte por divergir as informações na declaração independente de proposta, dircciommdo parte lil1 dccl;iruo;ilo <10 prugiio 00003/2017, como cita u prôpria rccorn.mtc cm n:curso interposto.
A Empri:sa CAVALCANTE & C!A LTDA • EPP. CNPJ; 10.655.93/l/OOOl-OJ, Após o encerromento
da HA131LITAÇÀO e consi::quentemente •tbertura para !ntenç~u de Ri::ctirso. manifestou e motivou sua
intcnç3o de recurso, cncuminhou ;is razões do recurso, onde u mesmo foi cneaminh;ido para a assessoria
técnica do Municipio de Caja7.cirus, pum analise <lo mérito <lu r..;forido 1'Ccttrno.
A assessoria do Municipio de 01jazeiras, o Advogado Pahlo Roar Justino Guedes. opinou pdu tot<tl
improcedêncin do presente recurso interposto pela EMPRESA CAVALCANTE & CIA LTDA- EPP.
Pela improcedência dos dem:iis pedidos.
Nos termos do p:ircccrcxarndo pc!u Assessoria Jurldic!I do Município de Cujazcin1s, 11través do advogado
Pt1blo Roar Justino Guedes, DECIDO pelo IMPROCEDÜNCIA do recuso interpusto pela empresa
CAVALCANTE & CIA LTDA ~ EPP, acolhendo no todo as recomendações sugeridas pda Assessoria
Jurídica do Município de Cajazcirus.
Cajuzdr..is - PB, cm 07 de fc\'crcit'o de 2017.
Emídio Diniz B:itistn
Pregociro!Mat. 0015346
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SUPER!NTE.'\DENCl1\ CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TR1i.NSITO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 0000312017
Toma público que fürú rea!iz<ir atruvé~ do Prego...,iro Oficial e Equipe di:: Apoio, ~i::tliatlu na Avenida
Joca Cfaudinu. SN - Tílncredo Neves • Cajazi::iríls - PB, .is !0:30 horns do dia 2 l <li:: Fevereiro de 2017.
!icirnçilo modulidu<lc Pregão Prcscnt·ial, do tipo menor preço, pnra: Aquisiçiio de materiais de consumo
- copa e cozinlrn (alimcnto, dcscart:ivcl, Hmpe7.a e higiene). Recur~os: previstos no orçamento vigente.
Fundamento kgo!: L...,j F"'Uern! nu 10.520/02 e Oi::cretu Municipal n" 00912006. lnformações: no honírio
d~s 07:00 <lS 13:00 horas dos <li.is úteis, no endereço suprncitudo.
Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplpro!Ci1uracaja7.ciras@gmail.com
Edital: www.cujnzcirns.pb.gov.br
Cajnzeirns - PG, 07 de Fevereiro de 20 l 7
JOSEFA VAl'iÔBIA FERREIRA NÓBREGA OE SOUZA
Pregoeiro Ofich1!
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PREfE!TLJRA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: empresa interessada e111 npoiar a estru!uração e organização do carnaval 2017 no municipio
de Caj:izeiras.
Fundami::nio kg~J: CHAMADA PÚBLICA N~OOOJ/20!7
Vigência: O prazo da cessiio do tiso do i;spuço público seni cxcltisiv;unentl!durante o pi;ríodo c.ir1tavn1...,sco. compr...,...,ndido dos dias 25 u 28 de !i:vereiro Ue 20 17, Sl'ndo permitido o prn;:.o p:1ra mo!llagem e
di:smonCllgcm da estnnurnç(]o do Evento <:"m 72 horas ;ipús o tfrmino.
Valor contrntmJu: RS 61.500,99 {sessenta e l!lll mil, quinhentos (Cílis e novent;1 e now cent~vos).
PARTES CONTRATANTES: rrckiturn Municipal U..:: Cuji1z,:irns 1::
CTNuUU022/2017 -07 .02.17 -AC M PRODUÇOF,S/\RTIS!TC/\S LTDI\- ME-CNPJ 07.7284ú5!(JOOl-02.
Caja7.ciras-PA. 07 de fovcrcifo de 2017.
JOSÉ ALO EMIR MEIRELES OE ALMEIDA
PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQU!S!ÇÀO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS AL!MENTiC!OS. MATERIAL
DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA
DASECRETARJAMUN!C!PALDE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E RECURSOS PRÓPRIOS ..
FUNDA1:1ENTO LEGAL: Pwg;'io PreSl'nci•il n" 00002/2017.
OOTAÇAO: 02.090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 12.36].1(123.2024 - MANUT. DA

