ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Presencial Nº 00013/2018
Processo Administrativo nº: 00018/2018
Tipo: Menor Preço Por Item

O “instrumento convocatório” da licitação é o edital, ainda que
as regras correspondentes possam constar do convite (quando
adotada a referida modalidade). O edital é o instrumento de
divulgação pública da existência da licitação, convidando os
interessados a exercitarem seu direito de licitar, formularem
suas propostas ou a requererem a extensão do convite aos
não convidados.
Basicamente, o edital apresenta duas funções jurídicas distintas. Por um lado, consiste num instrumento
veiculador das normas que disciplinam o certame e a contratação subsequente. Por outro, é o veículo
para a divulgação da instauração do certame e dos eventos a ele relacionados.
O estrito cumprimento ao procedimento e às regras contidas no ato convocatório é um dever para a
Administração, cuja observância pode ser exigida pelos licitantes. Como o ato convocatório estabelece
regras de conduta para a Administração, isso produz efeitos reflexos para os licitantes. Permite-lhes
prever a conduta futura dos agentes da Administração e, desse modo, orientar as decisões a adotar. Se
fosse dado à Administração ignorar as regras contidas no ato convocatório, os particulares ficariam em
situação de insegurança. Existe para os licitantes direito público subjetivo de exigir o cumprimento do
disposto no ato convocatório. Reitere-se que esse direito é público na acepção de que não é outorgado
no interesse econômico-patrimonial dos licitantes. Embora caiba aos licitantes o exercício desse direito,
sua atuação reflete interesse superior e transcendente à órbita privada. O descumprimento às regras
contidas no ato convocatório ofende os princípios norteadores da atividade administrativa do Estado.
Jurisprudência do STJ
• “(…) o Poder Discricionário da Administração esgota-se com a elaboração do
Edital de Licitação. A partir daí, nos termos do vocábulo constante da própria Lei,
a Administração Pública vincula-se ‘estritamente’ a ele” (REsp 421.946/DF, 1.ª T.,
rel. Min. Francisco Falcão, j. em 07.02.2006, DJ de 06.03.2006).
• “O edital é elemento fundamental do procedimento licitatório. Ele é que fixa as
condições de realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina as
garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público”
(RMS 10.847/MA, 2.ª T., rel. Min. Laurita Vaz, j. em 27.11.2001, DJ de
18.02.2002).
Jurisprudência do TCU
• “O edital da licitação deve ser claro e objetivo, de modo que se possa, de maneira
direta e sem maiores esforços interpretativos, compreender os critérios e as
exigências nele postas, conforme expressa disposição da Lei 8.666/1993, que
exige a descrição sucinta e clara do objeto da licitação (inc. I, art. 40)” (Acórdão
1.474/2008, Plenário, rel. Min. Guilherme Palmeira)
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Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
RUA FREI FERNANDO, S/N - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO - PB.
CEP: 58510-0000 - Tel: (083) 33041222.

OBJETO:

Registro de Preços para: Registro de preços para futura e
eventual contratação para o fornecimento de MATERIAL DE
EXPEDIENTE, mediante solicitação periódica e entrega
parcelada, em atendimento as demandas operacionais das
Secretarias deste Município de São Sebastião do
Umbuzeiro/PB, conforme especificações técnicas constantes no
termo de referência

DATA DA SESSÃO: 11 de julho de 2018 às 09h00min

AUTUAÇÃO:

Observado o disposto na legislação pertinente no que concerne à
modalidade de licitação empregada em relação ao valor previsto do
certame e as características e particularidades da despesa, bem como
o que já foi realizado até a presente data com objeto semelhante ao que
será licitado e ainda o que consta dos elementos de planejamento da
administração, em especial o orçamento vigente, esta Comissão
protocolou o Processo Administrativo Licitatório retro mencionado.
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Aviso Importante

Conforme Acórdão TCU n. 754/2015 – Plenário, a Administração Pública está
obrigada a autuar processo administrativo para apuração de falta e aplicação de
sanções contra todas as empresas que pratiquem os atos tipificados no art. 7º. Da
Lei 10.520/2002.
Art. 7º 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 no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais.
Recomendamos que os interessados em participar do certame leiam atentamente
todas as exigências habilitatórias contidas no Edital e seus anexos, verificando se
dispõe dos documentos exigidos.
E, ainda, que sejam observadas todas as características do objeto licitado para,
assim, evitar propostas com valores inexequíveis, pois não será aceito pedido de
desistência após o início da sessão do pregão.
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Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

ART. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Sujeito Ativo
Sujeito ativo tanto poderá ser o particular que participa da licitação quanto o
servidor público que intervier na fase interna ou externa da licitação.
Elemento Subjetivo
O dolo exigido pelo art. 90 é específico, eis que é indispensável a intenção de
obter (para si ou para outrem) vantagem, consistente na adjudicação
ART. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Sujeito Ativo
Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o servidor público. Cuida-se,
então, de crime comum.
Elemento Subjetivo
O elemento subjetivo do tipo disciplinado pelo art. 93 é o dolo genérico. A vontade
livre e consciente de dificultar a realização do certame é suficiente para
caracterizar o crime.
ART. 95. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente
à violência.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em
razão da vantagem oferecida.
Sujeito Ativo
Qualquer pessoa poder ser sujeito ativo do crime previsto no art. 95, inclusive o
servidor público.
Elemento Subjetivo
O dolo é genérico
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O edital deverá conter, no PREÂMBULO, os dados fundamentais
acerca da licitação. Essas informações destinam-se a permitir que
qualquer interessado, mediante simples e rasa leitura, identifique
o certame, verifique eventual interesse em dele participar e tenha
ciência acerca do local onde poderá obter maiores informações.
Para tanto, deve identificar a unidade administrativa de que é
oriundo e o regime jurídico que norteará o procedimento licitatório
(modalidade, regime de execução e tipo de licitação). Ou seja, é
necessária uma sumária descrição do contrato a que se destina a
licitação. A alusão a ser a licitação regida por essa Lei destina-se
a permitir que qualquer dúvida seja superada. A indicação de data,
horário e local de entrega da documentação e das propostas visa
a informar ao interessado do prazo de que dispõe para prepararse. A alusão ao momento de início da abertura dos envelopes é
importante por se constituir em direito do interessado comparecer
a essa solenidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00018/2018
LICITAÇÃO Nº. 00013/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO
Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
RUA FREI FERNANDO, S/N - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO DO
UMBUZEIRO - PB.
CEP: 58510-0000 - Tel: (083) 33041222.
O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.074.998/0001-43, doravante
denominado simplesmente ORC, e que neste ato é também o Órgão Gerenciador responsável pela condução
do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de
Preços dele decorrente, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar
através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 09:00 horas do dia 11 de Julho de
2018 no endereço acima indicado, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00013/2018, tipo menor
preço; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto Municipal nº. 010, de 31 de Outubro de 2007, Decreto Municipal nº. 002/2013, de 13 de
Março de 2013,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 o Registro de Preços para: Registro de preços
para futura e eventual contratação para o fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, mediante
solicitação periódica e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais das Secretarias
deste Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, conforme especificações técnicas constantes no
termo de referência.

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: Registro de preços para futura e eventual contratação para o
fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, mediante solicitação periódica e entrega parcelada, em
atendimento as demandas operacionais das Secretarias deste Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB,
conforme especificações técnicas constantes no termo de referência.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente
Termo de Referência - Anexo I deste instrumento, onde consta, inclusive, a estimativa de quantidades a
serem contratadas pelo ORC. O presente certame objetiva selecionar a proposta mais vantajosa visando
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, conforme Decreto Municipal nº. 002/2013.
1.3.O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nos termos do
Anexo IV e nas condições previstas neste instrumento.
1.4.Os preços registrados neste procedimento, terão a validade de 12(doze) meses, a partir da data de
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, e a execução do objeto ora licitado
será de acordo com as necessidades do ORC no referido período.
1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justificase: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica - Registro de preços
para futura e eventual contratação para o fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, mediante solicitação
periódica e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais das Secretarias deste Município
de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência , considerada oportuna e imprescindível, 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.
1.6.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.
"Administrativo - Licitação - Sistema de Registro de Preço: art. 15,
Lei 8.666/1993 - Limitações. 1. O regime de licitações por registro
de preços foi ampliado pelos Decretos Regulamentadores
3.931/2001 e 4.342/2002, sendo extensivo não só a compras mas
a serviços e obras".
Jurisprudência do TCU:
"(...) o sistema de registro de preços, pela sua própria natureza,
gera apenas uma expectativa de direito em relação ao
fornecimento do objeto registrado. Ou seja, o valor global da ata
pode ser executado em montante significativamente inferior ou
mesmo nem vir a ser executado, motivo pelo qual os requisitos
de habilitação devem ser compatíveis com a ampla
competitividade que se deve buscar nas licitações, principalmente
aquelas realizadas para processar sistema de registro de preços,
na medida em que exigências em demasia podem ser restritivas
e afastar possíveis interessados nos certames? (Acórdão
2.583/2014, Plenário, rel. Min. Bruno Dantas)".
2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para execução do
objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 09:00 horas do dia 11 de Julho de
2018, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será
realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes.

2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de
expediente: das 08:00 as 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: Rua Frei Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
considerados da data em que foi protocolizado o pedido.
Jurisprudência do TCU
• “A Secob-4 entende que ‘o § 1.º do art. 41 da Lei 8.666/1993
estabelece as regras para que qualquer cidadão apresente
impugnação ao edital de licitação. Para o caso de licitantes, as
regras estão consignadas no § 2.º do mesmo artigo, o qual não
fixa prazo para a administração responder a impugnação da
licitante’.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Lei n.º 8.666, de 21 de junho e 1993
A Lei 8.666/1993 determina que o silêncio do interessado
acerca do vício do edital acarreta-lhe a impossibilidade de
argui-lo posteriormente. Qualquer vício deve ser objeto de
imediato protesto por parte do licitante, sob pena de o
silêncio constituir obstáculo a posterior questionamento.

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 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
3.1.5.ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO;
3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma:
3.2.1.Pela Internet: http://www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br/licitacoes-3/ ou www.tce.pb.gov.br; e
3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro 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. 010,
de 31 de Outubro de 2007, Decreto Municipal nº. 002/2013, de 13 de Março de 2013,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, que ficam fazem partes integrantes deste
instrumento, independente de transcrição.
5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades
do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: 5 (cinco) dias

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da
data de sua assinatura;
5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
Registro de preços prescinde de dotação orçamentária,
conforme Art, 7º, § 2º do Decreto Nº 7.892/2013:
... (In Omissis)
§ 2.º Na licitação para registro de preços não é necessário
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para
a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
Comentário:
Na licitação para o registro de preços, não se faz necessária a
indicação da dotação orçamentária pela qual correrão as despesas
previstas. Assim se passa porque o registro de preços é uma
promessa de contratação. Somente quando houver o
aperfeiçoamento posterior de um contrato administrativo,
fundado na ata de registro de preços, é que será necessária a
indicação da dotação orçamentária.
No entanto, não se admite que o SRP seja um instrumento para
práticas destituídas de qualquer compromisso com a efetiva
contratação. A desnecessidade de indicação da rubrica
orçamentária para a realização da licitação não significa a
possibilidade de participação sem qualquer perspectiva de futura
contratação. Portanto, é indispensável que o órgão gerenciador e
os órgãos participantes demonstrem a viabilidade e a expectativa
de alocação de verbas.
Ou seja, será nula a licitação quando houver impossibilidade de
contratações futuras fundadas no registro de preços por ausência
de perspectiva concreta de recursos orçamentários.
6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois envelopes
fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, nos
termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas
de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou
contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a 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 do Pregoeiro - Joao Paulo Pereira da Silva. Não sendo rigorosamente
observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto,
desconsiderado para efeito de participação no certame.

6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que o licitante
abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcio.
7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
O Credenciamento consiste no ato administrativo unilateral por
meio do qual a Administração declara que o requerente preenche
os requisitos para ser contratado e a ele assegura a possibilidade
de ser contratado, nas condições estabelecidas no regulamento.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Lei n.º 8.666, de 21 de junho e 1993
É muito importante assinalar que não existe um modelo legislativo
de credenciamento, previsto em normas gerais editadas pela
União. Justamente por isso, há uma multiplicidade de figuras,
entre si distintas, que podem ser adotadas mediante a solução do
credenciamento.
7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso, através
de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório,
inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante credenciará apenas um
representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste
instrumento, podendo ser substituído posteriormente por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei, quando
for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os
necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou
apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do
correspondente instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do
mandante para a outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório
competente.
7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha
foto.
7.3.Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento
impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não
inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo
licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes,
declarações e outros elementos necessários 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. 3º 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.
8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes
indicações no anverso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2018
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 dígito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido,
caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes
suprimidos.
8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser
inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Disposição em
contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.
8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem
alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo
responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução,
das condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações
e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário
pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou serviço,
prevalecerá o de menor valor.
8.8.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, decorrentes
exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem
como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento ou de
sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento
convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas exigências
não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva 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.
8.13. A Empresa participante deste Pregão Presencial deverá apresentar no Envelope 01 juntamente com a
Proposta de Preços impressa, a Proposta de Preços em mídia eletrônica (CD/DVD ou Pen Drive), no formato de
planilha (Excel), obrigatoriamente seguindo sequência da minuta da proposta de preços sem supressão dos itens
não cotados, visando agilizar o processo de classificação”.

O Decreto federal nº 5.450/2005 expressamente admite que o
Pregoeiro exerça a prerrogativa administrativa de sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica. Nestes casos, deve
apresentar despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, que informe e justifique a medida saneadora.
Art. 26 (In omissis)
(...)
§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.

9.0.DA HABILITAÇÃO
9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via,
dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE
O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:
I – Habilitação Jurídica
II – Qualificação Técnica
III – Qualificação Econômica- financeira
IV – Regularidade Fiscal e Trabalhista 001
V– Cumprimento do dispositivo no inciso XXXIII do art. 7º da constituição Federal 002
(001- Redação conferida pela Lei 12.440/2011)
(002- O inc. V foi introduzido através da Lei 9.854, de 27 de
outubro de 1999. Lembre-se que a EC 20, de 1998, alterou a
redação do dispositivo constitucional referido, que passou a ser a
seguinte: “XXXIII – Proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo em condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos”).
(...) A prova da habilitação jurídica corresponde à comprovação
de existência, da capacidade de fato e da regular disponibilidade
para exercício das faculdades jurídicas pelos licitantes.

Somente pode formular proposta aquele que possa
validamente contratar. As regras sobre o assunto não são de
Direito Administrativo, mas de Direito Civil e Comercial. Não
existe discricionariedade para a Administração Pública
estabelecer, no caso concreto, regras específicas acerca da
habilitação jurídica. Mais precisamente, a Administração deverá
acolher a disciplina própria quanto aos requisitos de capacidade
jurídica e de fato, dispostos em cada ramo do Direito.
Encontra-se em situação de habilitação jurídica o sujeito que,
em face do ordenamento jurídico, preenche os requisitos
necessários à contratação e execução do objeto.
9.2. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA, CONFORME O CASO CONSISTIRÁ EM:
(...) É impossível dispensar o particular de comprovar os
requisitos de habilitação jurídica. O tema não tem pertinência com
a disciplina da licitação propriamente dita. Sob o título “habilitação
jurídica”, indicam-se os pressupostos jurídicos indispensáveis à
validade da contratação. Logo, sequer se trata de examinar se o
sujeito é suficientemente “idôneo” para executar o objeto licitado.
Trata-se de apurar se o sujeito pode praticar os chamados “atos
da vida civil”
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• “1. Inviável a habilitação de licitante cujo objeto social é
incompatível com o da licitação (…)” (Acórdão 1.021/2007,
Plenário, rel. Min. Marcos Vilaça).
9.2.1. Cédula de Identidade, quando se tratar de empresa individual;
9.2.2- Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, requerimento empresarial
qualquer um devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades
por ações, acompanhado da ata da assembleia que elegeu seus atuais administradores; em se tratando de
sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
9.2.4. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
9.2.5. Os documentos acima indicados deverão vir acompanhados de certidão especifica emitida pela Junta
Comercial do Estado da sede Licitante, que comprove que o ato constitutivo encontra-se arquivado e que
indique os arquivamentos posteriores.
9.2.6. Cópia de CPF e RG do(s) sócio(s) ou titulares da empresa;
9.2.7. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
9.2.8. Alvará de Funcionamento expedido pelo Órgão competente da Sede da Licitante.

9.3. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, CONSISTIRÁ EM:
(...)A exigência de regularidade fiscal representa forma indireta de
reprovar a infração às leis fiscais. Rigorosamente, poderia tratarse de meio indireto de cobrança de dívidas, o que poria em
questão a constitucionalidade das exigências. Observe-se que o
STF tem jurisprudência firme no sentido de que a irregularidade

fiscal não pode acarretar a inviabilização do exercício de atividades
empresariais. Deve admitir-se, porém, a possibilidade de o ente
público recusar contratação com sujeito que se encontre em
situação de dívida perante ele. Essa exigência, no caso de
licitação, não é inconstitucional. A própria Constituição alude a
uma modalidade de regularidade fiscal para fins de contratação
com a Administração Pública (art. 195, § 3.º). E o próprio STF
reconheceu a inconstitucionalidade apenas quando houvesse
impedimento absoluto ao exercício da atividade empresarial. A
simples limitação, tal como a proibição de contratar com
instituições financeiras governamentais, foi reconhecida como
válida. Sob essa óptica, a proibição de contratar com a
Administração Pública não configura impedimento absoluto ao
exercício da atividade empresarial.
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• “(…) 9. Ademais, a contratação, pelo Poder Público, de
empresa em situação de irregularidade fiscal representa
violação ao princípio da moralidade administrativa, pois haverá
a concessão de benefício àquele que descumpre preceitos
legais. Em última instância, haverá também o estímulo ao
descumprimento das obrigações fiscais.
10. Observa-se, ainda, que a condição de regularidade fiscal
deverá ser mantida durante toda a execução do contrato e
comprovada a cada pagamento efetuado. Nota-se, assim, que
a exigência em questão alcança não só o procedimento
licitatório, mas a contratação em si. Caso a Administração
exigisse a regularidade fiscal somente dos contratados
mediante procedimento licitatório, estaria conferindo
tratamento mais favorável àqueles que foram contratados sem
licitação. Por conseguinte, haveria flagrante violação do
princípio constitucional da igualdade” (Acórdão 2.097/2010, 2.ª
Câm., rel. Min. Benjamin Zymler).
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ com data de emissão inferior a
30 (trinta) dias;
9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751,
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, devidamente válida;
9.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, devidamente válida;
9.3.6. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF, fornecido
pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1.990, c/c artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

9.3.7. Certidão Negativa de Débitos – CND (conforme modelo aprovado pela IN/RFB nº. 558 d 19/08/2005)
relativa às contribuições social fornecida pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, (Lei 8.212/91),
devidamente atualizado
9.3.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, da empresa, nos termos do Título VII-A da consolidação
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, devidamente atualizada e
Certidão de Infrações Trabalhistas emitida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, com
base na Portaria MTE n.º 1.421, de 12 de setembro de 2014.
9.3.9. Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente
qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto do artigo 43
da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 Decreto
8.538/2015.
Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa,
empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei
Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares
128/2008 147/2014, Decreto 8.538/2015.]
9.4. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA LIMITAR-SE-Á A:
(...) A expressão “qualificação técnica” tem grande amplitude
de significado. Em termos sumários, consiste no domínio de
conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para execução
do objeto a ser contratado. Isso abrange, inclusive, a situação
de regularidade em face de organismos encarregados de
regular determinada profissão. Na ordenação procedimental
tradicional, essa qualificação técnica deverá ser investigada em
fase anterior ao exame das propostas e não se pode nem
sequer admitir a formulação de propostas por parte de quem
não dispuser de condições técnicas de executar a prestação
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• “As exigências relativas à capacidade técnica guardam
amparo constitucional e não constituem, por si só, restrição
indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas pelo
Poder Público.
Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou
técnico-operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de
comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão
somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro
contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações
contratuais.

Tais exigências ser sempre devidamente fundamentadas, de
forma que fiquem demonstradas inequivocamente sua
imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado”
(Acórdão 1.942/2009, Plenário, rel. Min. André Luís de
Carvalho).
9.4.1. Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, indicando claramente que a
empresa tenha fornecido/prestado serviço de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita
através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com firma reconhecida em
cartório público, da pessoa que expediu.
9.4.1.2. Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93
(§3º do art.
43, da Lei 8.666/93).
(§3º DO ART. 43, DA LEI 8.666/93) - É facultada à Comissão ou
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documentos ou informação que deveria constar originariamente
da proposta).
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“2. A diligência é uma providência administrativa para confirmar
o atendimento pelo licitante de requisitos exigidos pela lei ou
pelo edital, seja no tocante à habilitação seja quanto ao próprio
conteúdo da proposta.
3. Ao constatar incertezas sobre cumprimento das disposições
legais ou editalícias, especialmente as dúvidas que envolvam
critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das
empresas em disputa, o responsável pela condução do certame
deve promover diligenciais, conforme o disposto no art. 43, § 3.º,
da Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo
dos documentos que servirão de base para tomada de decisão da
Administração nos procedimentos licitatórios” (Acórdão
3.418/2014, Plenário, rel. Min. Marcos Bemquerer).
9.4.1.3. Podendo ainda, ser exigido da proposta melhor classificada, que apresente cópia autenticada do
contrato da prestação do serviço/fornecimento ou da nota fiscal, que deram origem ao atestado.
9.4.2. Apresentar junto à documentação, fotos da fachada e interior da empresa, em papel fotográfico, que
comprovem estrutura mínima para realização do objeto da presente licitação. O item é de ordem obrigatória
e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima e Capacidade Técnico Funcional da empresa em
cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas “FANTASMAS” ou qualquer outro tipo
de fraude à Lei 8666/93.
9.4.3. Comprovação de existência real de instalações físicas da sede da empresa por meio da apresentação
de faturas de consumo de água e/ou energia elétrica e/ou serviço telefônico e/ou correspondência de órgão
oficial tendo a mesma como destinatário, não fazendo prova o mero contrato de locação de imóvel quando
não acompanhado ao menos por um dos documentos anteriores, expedidos a no máximo noventa dias da
data da Sessão de entrega e recebimento dos envelopes.
9.5. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA LIMITAR-SE-Á A:

(...)A qualificação econômico-financeira corresponde à
disponibilidade de recursos econômico-financeiros para a
satisfatória execução do objeto da contratação. Excetuadas as
hipóteses de pagamento antecipado, incumbirá ao contratado
executar com recursos próprios o objeto de sua prestação.
Somente perceberá pagamento, de regra, após recebida e
aprovada a prestação pela Administração Pública. O interessado
deverá dispor de recursos financeiros para custeio das despesas
(mão de obra, matérias-primas, maquinário, tecnologia)
necessárias ao cumprimento das obrigações advindas do
contrato. Aquele que não dispuser de recursos para tanto não será
titular de direito de licitar, pois a carência de recursos faz presumir
a inviabilidade da execução satisfatória do contrato e a
impossibilidade de arcar com as consequências de eventual
inadimplemento.
A qualificação econômico-financeira não é, no campo das
licitações, um conceito absoluto. É relativo ao vulto dos
investimentos e despesas necessários à execução da prestação.
A qualificação econômico-financeira somente poderá ser apurada
em função das necessidades concretas, de cada caso. Não é
possível supor que “qualificação econômico-financeira” para
executar uma hidrelétrica seja idêntica àquela exigida para
fornecer bens de pequeno valor. Mesmo nos casos em que não
se configurarem presentes os requisitos de capital social ou
patrimônio líquido mínimos, será possível estabelecer regras
acerca da qualificação econômico-financeira.
9.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou concordata expedida dentro de um prazo
máximo de 30 (trinta) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de “proposta de preços”
e de “habilitação”, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante
no documento;
9.5.1.1. A disparidade de tratamento entre pessoas físicas e
jurídicas
A sistemática adotada na Lei 8.666/1993 tem cunhos
despropositados e inconstitucionais, em certas passagens.
Previu exigência de certidão negativa de falência ou concordata
(leia-se, agora, recuperação judicial) para pessoas jurídicas e
de certidão negativa de execução patrimonial para pessoas
físicas. Há ofensa ao princípio da isonomia pela ausência de
racionalidade na diferenciação. A insolvência tanto de pessoas
jurídicas como de pessoas físicas pode ser presumida pela
existência de processos de falência, recuperação judicial ou
execução.
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• “3. Questão federal da necessidade de certidão negativa de
concordata ou falência para a comprovação da qualificação
econômico-financeira: para qualquer habilitação em licitação

será exigida, documentação sobre a qualificação econômicofinanceira (art. 27, III, Lei 8.666/1993) , e essa documentação
será limitada à certidão negativa de falência ou concordata,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (art. 31,
II, da Lei n. 8.666/93)” (REsp 351.512/SP, 2.ª T., rel. Min.
Humberto Martins, j. em 13.02.2007, DJ de 27.02.2007).
9.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no
período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir, registrado na Junta Comercial
9.5.2.1. A apresentação de balanço patrimonial e de
demonstrações contábeis (inc. I)
O ato convocatório deve definir precisamente o modo de
exibição das demonstrações financeiras. A disciplina
norteadora da questão é composta por dois princípios
fundamentais.
O primeiro é o da ausência de remessa da solução à avaliação
discricionária da Comissão, por ocasião do julgamento da
habilitação. Portanto, não é possível o ato convocatório aludir a
“apresentação dos documentos na forma da Lei”, produzindo
dúvidas para os licitantes que acabam omitindo a exibição de
documentos de que dispõem. Não é juridicamente compatível
com o regime das licitações que se dê oportunidade à
eliminação de licitantes por suposto descumprimento de
qualificação econômico-financeira em virtude da má redação,
da omissão ou da ausência de claridade e transparência do ato
convocatório. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio
da tutela ao licitante. Ou seja, a interpretação razoável por ele
adotada tem de ser aceita pela Administração, que apenas pode
reprovar a si mesma quando tiver omitido a explicitação clara
dos documentos que pretendia que lhe fossem apresentados.
Jurisprudência do TCU
“O Edital não pode conter restrições ao caráter competitivo do
certame, tais como a proibição do envio de documentos por via
postal; exigência de balanços patrimoniais do próprio exercício
da licitação; exigência de comprovação da capacidade de
comercialização no exterior e de certificado profissional, em
caso de profissão não regulamentada” (Acórdão 1.522/2006,
Plenário, rel. Min. Valmir Campelo).
9.5.2.1. O Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e
pelo titular ou representante legal da empresa;
9.5.3. Serão considerados aceitos, como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados:
I – Sociedade regidas pela Lei nº. 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
II – Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA.):
- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis (DRE, DMPL, DFC) e Notas Explicativas,
devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
III – Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 9.317, de 05 de janeiro de 1996 - Lei
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte;
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- fotocópia do Balanço, das Demonstrações Contábeis (DRE) e Notas Explicativas, devidamente
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
IV – Sociedade criada no exercício em curso:
- Fotocópia do Balanço de Abertura e Termo de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;
9.5.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maior ou igual a 1,00 (um), resultantes da aplicação das fórmulas
abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):
Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui
em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do
exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com
vencimento neste mesmo período.
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG):
O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a
empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de
suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os
permanentes.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa
possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a
curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto
prazo.
§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos

que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato,
vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior,
índices de rentabilidade ou lucratividade.
9.5.4.1. O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1,00 (Um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo OU
patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item
pertinente.
(...) “São a Liquidez Geral (LG) e a Liquidez Corrente (LC) os
índices utilizados para a comprovação da boa situação financeira
da proponente. Quanto maiores esses índices, melhor. Um índice
de LG menor do que 1 demonstra que a empresa não tem
recursos suficientes para pagar as suas dívidas, devendo gerálos. Já um índice de LC menor do que 1 demonstra que a empresa
não possui folga financeira a curto prazo. Se os dois índices forem
maiores do que 1, a empresa estará financeiramente saudável
(…). Nesse sentido, qualquer empresa de pequeno ou grande
porte poderia participar da concorrência, independentemente de
capital ou de patrimônio líquido mínimo, desde que tivesse os
seus índices contábeis nos valores normalmente adotados para
comprovar uma boa situação financeira” (Acórdão 247/2003,
Plenário, rel. Min. Marcos Vilaça).
Jurisprudência do STJ
• “3. Havendo a empresa tomado conhecimento prévio do
índice mediante a resposta a consulta formulada, encontrandose os cálculos de índices contábeis justificados no processo
administrativo que deu início ao processo licitatório motivo pelo
qual entendo satisfeito o requisito do art. 31, § 5.º da Lei
8.666/1993” (REsp 613.262/RS, 1.ª T., rel. Min. José Delgado,
j. em 01.06.2004, DJ de 05.08.2004).
9.6. DECLARAÇÕES:
9.5.3.6.1. Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no art. 7º, 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.
9.6.1 - OUTRAS CERTIDÕES:
(Inciso IV, art. 30 da lei 8.666/93 – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial quando for
o caso).
Jurisprudência do TCU
“As exigências contidas no art. 30 da Lei 8.666/1993 são do tipo
numerus clausus, ou seja, encontram-se esgotadas naquele
dispositivo, sendo defeso, aos diversos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, inovar. (…) Tais exigências
somente seriam justificáveis se os referidos requisitos fossem
previstos em lei especial, passando a situação, então, a
enquadrar-se no inc. IV do referido art. 30. Tal situação,
entretanto, caso existisse, deveria ser expressamente consignada
no edital de licitação, em nome da motivação que deve nortear os

atos administrativos. No caso em exame, tem-se que o edital não
fez qualquer alusão a eventuais leis especiais que estivessem a
requerer o cumprimento das ditas exigências” (Decisão 739/2001,
Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar).
a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da União - CGU;
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis
b. Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União - TCU;
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3uIqc66eYkyNbJaVeck8TE-QUUWs
c. Certidão Negativa de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ:
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form
Art. 97 da lei 8.666/93 - Admitir à licitação ou celebrar contrato com
empresa ou profissional declarado inidôneo:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo Único. Incide na mesma pena aquele que, declarado
inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a Administração.
Sujeito Ativo: Sujeito ativo do crime previsto no caput é o servidor
público. Portanto, trata-se de crime próprio. Quanto ao crime do
parágrafo único, sujeito ativo é qualquer pessoa. Logo é um crime
comum.
9.7. SOB PENA DE INABILITAÇÃO, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA HABILITAÇÃO DEVERÃO
ESTAR:
9.7.6.1. Em nome da licitante, com número do CNPJ, bem assim com o endereço respectivo;
9.7.6.2. Datados dos últimos 30 (trinta) dias até a data de abertura dos envelopes contendo as Propostas e
documentação, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor ou neste edital.
9.7.6.3. Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é
indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade técnica.
9.7.6.4. Os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia, autenticada por Cartório competente, pelo pregoeiro ou por servidor da Comissão de
Licitação ou mediante publicação em órgão da Imprensa Oficial.
9.7.6.5. Os documentos previstos nesta licitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou por servidos
da Comissão de Licitação, a partir do original, antes do início da sessão.
(ART.32 DA LEI 8.666/93 – Os documentos necessários à
habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa
oficial).
9.7.6.6. Serão aceitas somente cópias legíveis;
9.7.6.7. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
9.7.6.8. O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver
dúvida e julgar necessário;
9.7.6.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente edital;
9.7.6.10 O licitante que alegar estar desobrigado da apresentação de qualquer um dos documentos exigidos
na fase habilitatória deverá comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente
ou legislação em vigor.
9.7.6.11. Caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma declaração, o pregoeiro reserva-se o direito
de autorizar que o representante legal da empresa licitante, tendo poderes para tal, o faça de próprio punho.

(...)Diante da expressa permissão legal de apresentação de
documentos em original dada no citado art. 32 da Lei de
Licitações, requerer-se-ia do pregoeiro que atuasse com bom
senso, observando os princípios da razoabilidade e da eficiência
para a obtenção da proposta mais vantajosa (finalidade última da
licitação)” (Acórdão 4.877/2013, 1.ª Câm., rel. Min. Weder de
Oliveira).
COMENTÁRIOS:
Há um evidente dilema que envolve, de um lado, a exigência rigorosa do cumprimento das formalidades
previstas pelo edital e, de outro lado, o uso da prerrogativa de saneamento, pelo pregoeiro.
O Decreto Federal n.º 5.450/2005 expressamente admite que o
Pregoeiro exerça a prerrogativa administrativa de sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica. Nestes casos, deve
apresentar despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, que informe e justifique a medida saneadora.
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005.
Art. 26, (In omissis)
(...)
§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
JACOBY FERNANDES, com a clareza que lhe é peculiar, lembra que não podem ser definidas previamente
as hipóteses de saneamento:
Não se pode definir previamente ou pretender regular o direitodever de saneamento, até porque são ilimitadas a multifacetadas
hipóteses em que ocorrem erros, defeitos, vícios. Acresce-se,
ainda, que toda teoria jurídica de convalidação do ato
administrativo na riqueza que só a prática evidencia fica distante
de um norte permanentemente orientador.
Possui razão o referido doutrinador. A dinâmica da realidade
impede que sejam estabelecidos, de forma absoluta, os erros e
omissões que podem ser sanados pela atuação diligente do
pregoeiro.
9.8.Os 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 uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice
de que trata este item, não inabilitará o licitante.

9.9.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.
Comentários
Marçal Justem Filho:
“Não se exige que a decisão acerca dos documentos seja imediata
nem que os trabalhos da Comissão façam-se publicamente, em
sessão ininterrupta. A Comissão usualmente necessita de tempo
e tranquilidade para exame dos documentos. Após abertos os
envelopes, os trabalhos podem prosseguir de modo contínuo.
Essa opção depende da complexidade do caso concreto, tendo
em vista as exigências previstas no edital e o número de
concorrentes que se apresentaram. Se o edital previr diligências
ou outras providências, inexistirá faculdade para a Comissão
prosseguir. Se a decisão acerca da documentação não for
proferida imediatamente, suspendem-se os trabalhos e a ata
respectiva é lavrada. A Comissão dará sequência ao exame dos
documentos, sem necessidade de fazê-lo em sessões públicas”.
10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances verbais e na
classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste instrumento convocatório,
será considerado o critério de menor preço apresentado para o correspondente item.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o disposto no
Art. 3º, §2º, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances verbais, se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.5.Ocorrendo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte
forma:
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item
anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de empate
acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no 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 - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS
11.1. Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de 10 (dez)
minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será
aceito.
11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento dos
interessados. Somente participará 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 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.
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação 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.Os licitantes que aceitarem cotar seus itens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência
da classificação do certame, serão devidamente relacionados na Ata de Registro de Preços na forma de
anexo, objetivando a formação de cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade de atendimento pelo
primeiro colocado, nas hipóteses previstas na norma vigente. Se houver mais de um licitante nesta situação,
a classificação se dará segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
11.15.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.

11.16.Em 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:
11.16.1.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;
11.16.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado
vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa;
11.16.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
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 inexequível nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93; o
mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o
caso, apenas o item correspondente.
12.2.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado - Valor de Referência, está
indicado no respectivo elemento deste instrumento – ANEXO I.
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. 4º, Inciso XVIII, da Lei Federal nº. 10.520.
13.2.O 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 08:00 as 13:00 horas, exclusivamente no
seguinte endereço: Rua Frei Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB.
14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1.Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação de
habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente, o Pregoeiro
emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do
ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Adjudicação e Homologação
da respectiva licitação, 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.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1.Homologada a licitação pela autoridade superior do ORC, será formalizada a correspondente Ata de
Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, onde constarão os preços a serem praticados para
os correspondentes itens, os órgãos integrantes e respectivos fornecedores, com características de
compromisso dos mesmos, se convocados, virem celebrar o contrato ou documento equivalente, para

execução do objeto licitado, nas condições definidas neste instrumento e seus anexos e propostas
apresentadas.
15.2.A convocação para assinatura da referida Ata será feita com antecedência mínima de 03(três) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, quando durante o seu transcurso for solicitado pelo fornecedor
convocado, desde que ocorra motivo devidamente justificado. Colhidas as assinaturas, deverá ser publicado
o seu extrato na imprensa oficial.
15.3.Caso o fornecedor primeiro colocado, após convocação, não comparecer ou recusar a assinar a Ata,
sem prejuízo das cominações a ele previstas neste instrumento, serão convocados os demais licitantes
remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, mantido o preço do primeiro classificado no
certame. O fornecedor com preço registrado, passará a ser denominado Detentor da Ata de Registro de
Preços, após sua devida publicação.
15.4.Será incluído, na respectiva Ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
itens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, objetivando a
formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da
Ata, nas seguintes hipóteses:
15.4.1.O registro do fornecedor for cancelado em decorrência de:
15.4.1.1.Descumprir as condições da ata de registro de preços;
15.4.1.2.Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo ORC, sem
justificativa aceitável;
15.4.1.3.Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
15.4.1.4.Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei 8.666/93, ou no Art. 7º da
Lei 10.520/02.
15.4.2.O cancelamento do registro de preços por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:
15.4.2.1.Por razão de interesse público; ou
15.4.2.2.A pedido do fornecedor.
15.5.Na ocorrência de cancelamento do registro de preços para determinado item, poderá o ORC proceder
à nova licitação para efetivar a correspondente contratação, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
15.6.Serão registrados na Ata:
15.6.1.Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva; e
15.6.2.Na forma de anexo, os licitantes que aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame. O referido anexo consiste na correspondente Ata de
realização da sessão pública desta licitação.
15.6.3.A ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata deverá ser respeitada nas contratações.
15.7.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata, inclusive o acréscimo de que trata o
§ 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93.
15.8.A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
15.9.Decorrido o prazo de validade da proposta apresentada, sem que haja convocação para a assinatura
da Ata, os licitantes estarão liberados dos compromissos assumidos.
15.10.A referida Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses,
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
15.11.As contratações que se enquadrarem nas situações elencadas no Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas
alterações, poderão ter sua duração prorrogada, observado os prazos estabelecidos na legislação e as
disposições deste instrumento e seus anexos, devendo ser dimensionada com vistas à obtenção de preços
e condições mais vantajosas para o ORC.
16.0.DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA
16.1.A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação
será do ORC, através do Departamento de Compras, atuando como Gerenciador do Sistema de Registro de
Preços.

16.2.Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de
vatajosidade, acompanhando os preços praticados para os respectivos itens registrados na mesmas
condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixação do valor máximo a ser pago pelo
ORC para a correspondente contratação.
17.0.DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1.A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada:
17.1.1.Pelo ORC, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle da Ata de
Registro de Preços, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento
programa.
17.1.2.Por órgãos ou entidades da administração pública não participante do presente certame, atendidos
os requisitos deste instrumento convocatório, que fizerem adesão à Ata de Registro de Preços, mediante a
anuência do órgão gerenciador.
17.1.2.1.Os orgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da Ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
17.1.2.2.Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique
as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
17.1.2.3.As aquisições ou contratações adicionais mediante adesão à Ata não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata
do Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
17.1.2.4.O quantitativo decorrente das adesões à Ata não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
17.1.2.5.Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.
17.1.2.6.Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
17.2.O usuário da Ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado fará através de
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.
18.0.DA CONTRATAÇÃO
18.1.As obrigações decorrentes da execução do objeto do presente certame, constantes da Ata de Registro
de Preços serão firmadas com o ORC, observadas as condições estabelecidas neste instrumento e nas
disposições do Art. 62 da Lei 8.666/93, e será formalizada através de:
18.1.1.Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
18.1.2.Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
18.2.O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da
data da convocação.
18.3.O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de
Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
18.4.Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido
como vencedor da licitação.
18.5.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e
sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades
cabíveis.
18.6.O Contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo
de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

“A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
legalmente estabelecidas.”;
E Art. 7º da Lei nº 10.520/2002:
“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, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.”
E Ainda, Acórdão TCU 2167/2008:
“É dever da administração pública, sempre que se mostrar
demorada a tramitação do processo licitatório pertinente, obter
das empresas envolvidas a prorrogação do prazo de validade de
suas propostas pelo tempo necessário, podendo no entanto a
conduta do gestor faltoso nesse dever, ausentes elementos que
demonstrem a má-fé ou a omissão desidiosa e injustificada, ser
atenuada pela presunção de manutenção das propostas por parte
das empresas, por serem elas as principais interessadas na
contratação. 2. De acordo com o art. 64 da nº Lei 8.666/1993, não
se admite a recusa do adjudicatário em celebrar o contrato para o
qual se candidatou, sob pena das sanções previstas em lei; no
entanto, a convocação fora do prazo de sessenta dias da data da
apresentação das propostas, sem que tenha havido prorrogação
expressa do referido prazo por parte das licitantes, as libera dos
compromissos assumidos, nos estritos termos do § 3º do mesmo
dispositivo”.
18.7.O Contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado,
unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65, vedado
afetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do referido Art. 65, e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e
79 da Lei 8.666/93.
18.8.A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema,
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.
19.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços, 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.
19.2.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 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.
19.3.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 moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialmente.
19.4.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.
20.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
20.1.O 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 específica
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.
21.0.DO PAGAMENTO
21.1.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.
21.2.O 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.
21.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
22.0.DO REAJUSTAMENTO
22.1.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65,
§§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
22.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
22.3.No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente registrado o
gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando o
fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou determinar a negociação:
22.3.1.Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo superveniente, o
gerenciador do sistema convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. Os fornecedores
que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. A ordem de classificação do fornecedores que
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
22.3.2.Na ocorrência do preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

22.3.2.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
22.3.2.2.Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
22.4.O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados,
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das
condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração
do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
22.5.Definido o valor máximo a ser pago pelo ORC, o novo preço para o respectivo item deverá ser
consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor vinculado.
22.6.Não havendo êxito nas negociações, o ORC deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao
certame, qualquer tipo de indenização.
23.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma
Licitante.
23.3.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.
23.4.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.
23.5.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.
23.6.Os 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.
23.7.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer tempo
a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.
23.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que, tendoo 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.
23.9.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.
23.10.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.
23.11.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.
23.12.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é
o da Comarca de Monteiro.

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 28 de Junho de 2018.

____________________________________
JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitação: Registro de preços para futura e eventual contratação para o
fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, mediante solicitação periódica e entrega parcelada, em
atendimento as demandas operacionais das Secretarias deste Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB,
conforme especificações técnicas constantes no termo de referência.
2.0.JUSTIFICATIVA
2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica e
adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As características e
especificações do objeto ora licitado são:
CÓDIGO
DISCRIMINAÇÃO
UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL
1
Almofada para carimbo; preta almofada para Unidade
20
4,85
97,00
carimbo; de feltro, em estojo plástico; com
entitamento; tinta nas cores preta e azul; no
tamanho nr. 3, medindo (6,9x11cm) aprox
2
Arquivo Morto c/ trava
Unidade
300
4,20 1.260,00
3
Caixa de arquivo morto; em papelão; Revestido em Unidade
300
3,50 1.050,00
Kraft; (360x250x135)mm; na cor parda
4
Apontador
Unidade
5
0,40
2,00
5
Borracha Ponteira
Unidade
10
0,35
3,50
6
Balão cores variadas pacote com 50 Unidades
Pacote
200
4,15
830,00
7
Bastão p/ cola quente (grande)
Unidade
500
1,35
675,00
8
Bastão p/ cola quente (pequeno)
Unidade
500
0,75
375,00
9
Bloco de notações 76 x 102, com adesivo
Unidade
100
4,55
455,00
10
Caneta esferográfica; nas cores azul, Preta e Caixa
150
33,80 5.070,00
Vermelha; corpo em Resina termoplástica;
formato do corpo sextavado; com respiro; ponta
de aço Inox; com esfera tungstênio; espessura de
0,7mm aprox..; na cor azul; com Tampa
antiasfixiante; topeteira (tampo do topo) fixa,
validade de 5 anos a partir da data de fabricação;
caixa c/ 50 unidades. (tipo bic ou superior).
11
Caneta para Retro projetor 1.0
Unidade
20
5,55
111,00
12
Caneta para Retro projetor 2.0
Unidade
30
3,60
108,00
13
Caneta para CD/DVD
Unidade
36
3,90
140,40
14
Caneta 0.7 VD
Unidade
100
1,45
145,00
15
Calculadora (pequena)
Unidade
80
19,00 1.520,00
16
Calculadora (média)
Unidade
30
27,30
819,00
17
Calculadora (grande)
Unidade
15
31,50
472,50

18
19
20
21
22
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

Cartolina Laminada
Cartolina Comum
Carbono 1 face cx/100ls
CD-R – Especificação: Virgem com capacidade
Classificador de Papelão 400x306, duplo
Clips galvanizado 2/0
Clips galvanizado 3/0
Clips galvanizado 4/0
Clips galvanizado 8/0
Cola branca 500 gr
Cola liquida; para uso escolar; 90 g; Lavável;
atóxica; acondicionada em frasco; em embalagem
com nome do Fabricante; com validade mínima de
1 ano a partir da data de entrega; com Selo do
Inmetro na embalagem do produto.
Cola bastão; 20g; branca; para uso
Escolar/escritório; a base de água, lavável; atóxica;
acondicionada em tubo Bastão; com selo do
Inmetro na embalagem do produto.
Cola p/ isopor 80g
Cola p/ isopor 950g
Corretivo; líquido; atóxico; para correção de
qualquer tipo de escrita, a base de água; frasco c/
18 ml; caixa com 06 Unidades
Crachá c/ clips removível
Dominó sortidos em madeira
Envelope 16 x 23, do tipo Madeira
Envelope 18 x 25, do tipo Madeira
Envelope 20 x 28, do tipo Madeira
Envelope 240 x 340, do tipo Madeira
Envelope 260 x 365, do tipo Madeira
Envelope 31 x 41, do tipo Madeira
Envelope oficio 23 x 32
Esferográfica BPS
Estilete; 9 mm; corpo de acrílico; sistema de trava;
lâmina resistente; sistema de quebra.
Estilete; 18 mm; corpo de acrílico; sistema de
trava; lâmina resistente; sistema de quebra.
Etiqueta adesiva branca; med. Aprox.50,8 x 101,6
mm Contendo 10 folhas
Etiqueta ink-jet/laser carta 25,4x101,6 Caracteriza
do produto: tamanho 25,4 x 101,6; caixa com 500
unidades.
Emborrachado
Etiqueta 99.1x38.1 A4 c/ 100 n° 14
Extrator de grampos; em aço zincado; tipo
Espátula.
Fantoches c/ 7 Unids
Fichário mesa 5 x 8
Fichário mesa 6 x 9
Fita crepe 19 x 30
Fita crepe 25 x 50

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Unidade
Unidade

200
300
5
200
300
50
50
50
50
80
200

1,80
0,95
30,00
1,50
4,30
2,15
2,15
2,15
2,85
6,30
1,65

360,00
285,00
150,00
300,00
1.290,00
107,50
107,50
107,50
142,50
504,00
330,00

Unidade

50

2,90

145,00

Unidade
Unidade
Caixa

100
20
50

3,60
29,50
9,80

360,00
590,00
490,00

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

500
80
2000
700
2000
3500
1500
1500
1500
10
30

0,95
14,80
0,30
0,35
0,30
0,45
0,50
0,65
0,40
5,65
1,20

475,00
1.184,00
600,00
245,00
600,00
1.575,00
750,00
975,00
600,00
56,50
36,00

Unidade

30

2,15

64,50

Caixa

50

14,80

740,00

Caixa

30

45,00

1.350,00

Unidade
Unidade
Unidade

130
50
20

2,00
45,00
2,30

260,00
2.250,00
46,00

Kit
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

15
10
10
200
200

157,00
51,00
145,00
3,95
4,95

2.355,00
510,00
1.450,00
790,00
990,00

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

71

Fita crepe 48 x 45
Fita adesiva transp.. Polip. 48mmx40 aprox.
Pacote com 5 unidades.
Fita decorativa 20x30
Fita dupla face 12 x 30
Fita dupla face 19 x 30
Fita dupla face 25 x 30
Fita durex 12 x 33
Fita durex 12 x 40
Fita Corretiva
Formulário contínuo 1 via
Formulário contínuo 2 via
Formulário contínuo 3 via
Formulário recibo pagamento de sal. 02 vias
Gizão de cera caixa c/ 12
Grampeador de mesa grande 26/6 25 fl
características do produto: - grampeador médio
de mesa metálico; pintura epóxi (líquida); apoio da
base em B112polietileno e coberto em resina
termoplástica;
dimensões:
130x38x53mm;
capacidade para grampear até 25 folhas de
papel75g/m2; fabricado em chapa de aço; base de
fechamento do grampo com duas posições
(grampo fechado e aberto), em aço, com
acabamento niquelado; estojo de alojamento dos
grampos em chapa de aço; mola resistente com
retração automática; capacidade de carga de meio
pente de grampos 26/6; utiliza grampos 24/6 e
26/6.
Grampeador de mesa médio 26/6 25 fl
características do produto:-grampeador médio de
mesa metálico; pintura epóxi (líquida); apoio da
base em polietileno e coberto em resina
termoplástica;
dimensões:
130x38x53mm;
capacidade para grampear até 25 folhas de papel
75g/m2; fabricado em chapa de aço; base de
fechamento do grampo com duas posições
(grampo fechado e aberto), em aço, com
acabamento niquelado; estojo de alojamento dos
grampos em chapa de aço; mola resistente com
retração automática; capacidade de carga de meio
pente de grampo 26/6; utiliza grampos 24/6 e
26/6.
Grampeador de mesa pequeno 26/6 25 fl
características do produto:-grampeador médio de
mesa metálico; pintura epóxi (líquida); apoio da
base em polietileno e coberto em resina
termoplástica;
dimensões:
130x38x53mm;
capacidade para grampear até 25 folhas de papel
75g/m2; fabricado em chapa de aço; base de
fechamento do grampo com duas posições
(grampo fechado e aberto), em aço, com
acabamento niquelado; estojo de alongamento

Unidade
Pacote

200
100

11,05
17,50

2.210,00
1.750,00

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Unidade

50
50
50
50
100
100
15
10
10
10
10
150
10

5,45
4,50
6,90
9,55
0,90
1,35
3,75
137,00
151,00
165,00
294,00
3,50
40,00

272,50
225,00
345,00
477,50
90,00
135,00
56,25
1.370,00
1.510,00
1.650,00
2.940,00
525,00
400,00

Unidade

30

29,00

870,00

Unidade

30

25,00

750,00

72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

dos grampos em chapa de aço; mola resistente
com retração automática; capacidade de carga
demeio pente de grampo 26/6; utiliza grampos
24/6 e 26/6.
Grampo 26/6 caixa com 1.000 unidades.
Grampo 26/6 caixa com 5.000 galvanizado
Lápis de cor caixa com /12 unidades cada
Lápis hidrocor cx c/ 12
Lapiseira (Apontador de lápis) com reservatório
Lápis n° 2 HB; 144 unidades; corpo em Madeira;
na cor preta envernizada; formato redondo;
medindo no mínimo 170 mm; nome do fabricante
gravado no lápis; com identificação do fornecedor
Na embalagem; caixa com 144 unidades;
fabricação nacional.
Caderno/livro de ata 100 fls
Livro de ata 200 fls
Livro de ponto 100 fls
Livro de psicotrópico c/ 100 fls
Livro protocolo; formato (153x216mm) aprox..;
Capa: Papelão revestida com papel off-set; folhas
internas; papel off-set 63 g/m²; com 104fls.
Ligas pacote com 1 Kg
Caneta marca texto; verde; corpo em
Polipropileno; ponta 3 a 5 mm.
Caneta marca texto; laranja; corpo em
polipropileno; ponta 3 a 5 mm.
Mina de grafite 0.5 e 0.7
Molha dedos 12g
Novelo de lã 80m cores sortido
Palito de churrasco c/50
Palito de picole c/100
Papel 180 gr c/ 50 fls A4
Papel: formato A4; palha; 500 folhas; Gramatura
75 g/m2; no formato A4 (210x297mm); embalada
em resmas, em papel revestido com Filme
Polipropileno, original do fabricante do papel.
Papel celofane (polipropileno)
Papel Kraft 280 gramas
Papel Kraft 420 gramas
Papel contacto colors
Papel contacto transparente (metro)
Papel madeira ouro 80 MG
Papel ofício 2 – Especificação: Gramatura de 275
g/m2, medindo 216/330 mm, similar ou superior
ao “Chamex”.
Papel ofício 9 – 75 g
Papel A4 cores 75 g c/ 100 fls
Pasta sanfonada A4 c/ 12 divisórias
Pasta duplex c/aba de papelão
Pasta c/ divisórias c/31
Pasta c/trilho plástico PP500

Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Unidade
Caixa

20
50
50
50
30
30

1,90
5,15
4,30
5,45
2,25
45,00

38,00
257,50
215,00
272,50
67,50
1.350,00

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

50
20
50
30
50

14,90
28,50
17,00
36,00
9,00

745,00
570,00
850,00
1.080,00
450,00

Pacote
Unidade

20
50

25,00
1,90

500,00
95,00

Unidade

50

1,90

95,00

Unidade
Unidade
Unidade
Pct
Pct
Pacote
Resma

15
5
50
30
30
40
300

1,55
2,50
5,90
48,00
2,60
20,10
22,00

23,25
12,50
295,00
1.440,00
78,00
804,00
6.600,00

Folha
Folha
Folha
Metro
Metro
Folha
Resma

50
50
50
50
100
200
100

1,05
3,70
4,60
4,40
2,95
1,30
39,50

52,50
185,00
230,00
220,00
295,00
260,00
3.950,00

Resma
Pacote
Unidade
Unidade
Unida
Unidade

100
200
10
1000
10
500

39,00
6,80
16,50
1,95
41,70
1,95

3.900,00
1.360,00
165,00
1.950,00
417,00
975,00

106
107
108
109

110

111
112
113
114
115
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

Pasta plástica c/ elástico 40 mm A-40
Pasta plástica c/ elástico 17 mm A-17
Pasta plástica c/ elástico 30 mm A - 30
Pasta suspensa; de Kraft; cor parda; com
Gramatura de 265 g/m2; tamanho oficio; hastes e
ponteiras plásticas; grampo Interno de polietileno;
modelo comum; visor transparente e etiqueta
branca
Registrador AZ; papelão; 4 unidades; Lombada
estreita; com ferragem de alavanca cronada; com
visor lateral; Índice alfabético.
Pasta catálogo 30 fls
Pendrive 8 GB
Pendrive 16 GB
Persevejo c/100
Perfurador grande para papel até 60 Folhas; em
ferro fundido.
Perfurador para papel; 40 folhas; em aço; Com 2
vazadores
Porta trecos de mesa com (03) divisórias em
acrílico
Pilha media
Pincel p/ pintura chato nº 10
Pincel p/ pintura chato nº 16
Pincel Para Quadro Branco, cores
Pistola de cola quente grande
Placa EVA pequeno 44 x 56
Prancheta ofício Duratex
Quadro branco madeira 100 x 70
Quadro de feltro mad 90 x 60
Régua transparente 30 cm
Suporte p/durex peq.
Tesoura escolar sem ponta
Tesoura 21 cm
Tinta p/almofada carimbo
Tinta guache c/6 cores
Tinta para tecido 37ml
Tinta spray color 350ml
TNT diversas cores
Quebra Cabeças em madeira
Organizador
de
gaveta;
medindo
aproximadamente 30x205x270mm; Preto; de
polipropileno; com compartimento para canetas,
cola, corretivos, Cartão, Clips, Lembretes, régua,
borracha, lápis, etc.
Organizador de escritório em acrílico; 3 divisões;
para
armazenar
documentos;
com
3
compartimentos; para uso sobre a mesa na
vertical, horizontal ou fixado na parede; cor fumê.
Grampo fixa papel; chapa de aço; trilho; 80 mm;
apresentado em caixa contendo 50 jogos.
Colchete latonado n° 14; caixa com 72 unidades.

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

200
200
200
100

3,70
2,90
3,15
2,25

740,00
580,00
630,00
225,00

Unidade

200

13,50

2.700,00

Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Unidade

50
10
20
10
10

15,40
45,00
54,50
3,60
94,90

770,00
450,00
1.090,00
36,00
949,00

Unidade

20

73,60

1.472,00

Unidade

120

17,90

2.148,00

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Unidade
Unidade
Metro
Unidade
Unidade

50
50
50
96
20
300
100
15
15
50
20
200
20
10
100
50
50
1000
30
20

3,95
2,25
3,35
2,95
27,00
6,00
4,35
55,00
47,50
1,05
13,90
2,25
11,95
3,05
3,15
3,20
19,50
2,00
25,00
15,50

197,50
112,50
167,50
283,20
540,00
1.800,00
435,00
825,00
712,50
52,50
278,00
450,00
239,00
30,50
315,00
160,00
975,00
2.000,00
750,00
310,00

Unidade

20

56,00

1.120,00

Caixa

100

16,50

1.650,00

caixa

100

12,60

1.260,00

141
142

143

Colchete; latonado; n° 12; caixa com 72 unidades. Caixa
Pastas catalogam; preta; cartão revestido de Unidade
plástico, com visor; com 50 envelopes; espessura
de 0.10 micras; com 4 Extensores de metal; no
tamanho oficio.
Jogos de memória em madeira
Unidade

100
20

30

9,50
11,60

950,00
232,00

16,00
480,00
Total 109.793,60

3.0.OBRIGAÇÕES 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, imperfeições 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 superior ao estimado pelo ORC ou 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,
na coluna código.
4.2.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado - Valor de Referência -, está
acima indicado.
4.3.Os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional.
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.

__________________________________
JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018
PROPOSTA
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação para o fornecimento de MATERIAL DE
EXPEDIENTE, mediante solicitação periódica e entrega parcelada, em atendimento as demandas
operacionais das Secretarias deste Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, conforme especificações
técnicas constantes no termo de referência.
PROPONENTE:
Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
CÓDIGO
DISCRIMINAÇÃO
MARCA/MODELO UNIDADE QUANTIDADE
1
Almofada para carimbo; preta almofada para carimbo; de
Unidade
20
feltro, em estojo plástico; com entitamento; tinta nas
cores preta e azul; no tamanho nr. 3, medindo
(6,9x11cm) aprox
2
Arquivo Morto c/ trava
Unidade
300
3
Caixa de arquivo morto; em papelão; Revestido em Kraft;
Unidade
300
(360x250x135)mm; na cor parda
4
Apontador
Unidade
5
5
Borracha Ponteira
Unidade
10
6
Balão cores variadas pacote com 50 Unidades
Pacote
200
7
Bastão p/ cola quente (grande)
Unidade
500
8
Bastão p/ cola quente (pequeno)
Unidade
500
9
Bloco de notações 76 x 102, com adesivo
Unidade
100
10
Caneta esferográfica; nas cores azul, Preta e Vermelha;
Caixa
150
corpo em Resina termoplástica; formato do corpo
sextavado; com respiro; ponta de aço Inox; com esfera
tungstênio; espessura de 0,7mm aprox..; na cor azul;
com Tampa antiasfixiante; topeteira (tampo do topo) fixa,
validade de 5 anos a partir da data de fabricação; caixa c/
50 unidades. (tipo bic ou superior).
11
Caneta para Retro projetor 1.0
Unidade
20
12
Caneta para Retro projetor 2.0
Unidade
30
13
Caneta para CD/DVD
Unidade
36
14
Caneta 0.7 VD
Unidade
100

15
16
17
18
19
20
21
22
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

Calculadora (pequena)
Calculadora (média)
Calculadora (grande)
Cartolina Laminada
Cartolina Comum
Carbono 1 face cx/100ls
CD-R – Especificação: Virgem com capacidade
Classificador de Papelão 400x306, duplo
Clips galvanizado 2/0
Clips galvanizado 3/0
Clips galvanizado 4/0
Clips galvanizado 8/0
Cola branca 500 gr
Cola liquida; para uso escolar; 90 g; Lavável; atóxica;
acondicionada em frasco; em embalagem com nome do
Fabricante; com validade mínima de 1 ano a partir da data
de entrega; com Selo do Inmetro na embalagem do
produto.
Cola bastão; 20g; branca; para uso Escolar/escritório; a
base de água, lavável; atóxica; acondicionada em tubo
Bastão; com selo do Inmetro na embalagem do produto.
Cola p/ isopor 80g
Cola p/ isopor 950g
Corretivo; líquido; atóxico; para correção de qualquer tipo
de escrita, a base de água; frasco c/ 18 ml; caixa com 06
Unidades
Crachá c/ clips removível
Dominó sortidos em madeira
Envelope 16 x 23, do tipo Madeira
Envelope 18 x 25, do tipo Madeira
Envelope 20 x 28, do tipo Madeira
Envelope 240 x 340, do tipo Madeira
Envelope 260 x 365, do tipo Madeira
Envelope 31 x 41, do tipo Madeira
Envelope oficio 23 x 32
Esferográfica BPS
Estilete; 9 mm; corpo de acrílico; sistema de trava; lâmina
resistente; sistema de quebra.
Estilete; 18 mm; corpo de acrílico; sistema de trava;
lâmina resistente; sistema de quebra.
Etiqueta adesiva branca; med. Aprox.50,8 x 101,6 mm
Contendo 10 folhas
Etiqueta ink-jet/laser carta 25,4x101,6 Caracteriza do
produto: tamanho 25,4 x 101,6; caixa com 500 unidades.
Emborrachado
Etiqueta 99.1x38.1 A4 c/ 100 n° 14
Extrator de grampos; em aço zincado; tipo Espátula.
Fantoches c/ 7 Unids
Fichário mesa 5 x 8
Fichário mesa 6 x 9
Fita crepe 19 x 30
Fita crepe 25 x 50

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Unidade
Unidade

80
30
15
200
300
5
200
300
50
50
50
50
80
200

Unidade

50

Unidade
Unidade
Caixa

100
20
50

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

500
80
2000
700
2000
3500
1500
1500
1500
10
30

Unidade

30

Caixa

50

Caixa

30

Unidade
Unidade
Unidade
Kit
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

130
50
20
15
10
10
200
200

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

71

72
73

Fita crepe 48 x 45
Fita adesiva transp.. Polip. 48mmx40 aprox. Pacote com
5 unidades.
Fita decorativa 20x30
Fita dupla face 12 x 30
Fita dupla face 19 x 30
Fita dupla face 25 x 30
Fita durex 12 x 33
Fita durex 12 x 40
Fita Corretiva
Formulário contínuo 1 via
Formulário contínuo 2 via
Formulário contínuo 3 via
Formulário recibo pagamento de sal. 02 vias
Gizão de cera caixa c/ 12
Grampeador de mesa grande 26/6 25 fl características do
produto: - grampeador médio de mesa metálico; pintura
epóxi (líquida); apoio da base em B112polietileno e
coberto em resina termoplástica; dimensões:
130x38x53mm; capacidade para grampear até 25 folhas
de papel75g/m2; fabricado em chapa de aço; base de
fechamento do grampo com duas posições (grampo
fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado;
estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço;
mola resistente com retração automática; capacidade de
carga de meio pente de grampos 26/6; utiliza grampos
24/6 e 26/6.
Grampeador de mesa médio 26/6 25 fl características do
produto:-grampeador médio de mesa metálico; pintura
epóxi (líquida); apoio da base em polietileno e coberto
em resina termoplástica; dimensões: 130x38x53mm;
capacidade para grampear até 25 folhas de papel
75g/m2; fabricado em chapa de aço; base de fechamento
do grampo com duas posições (grampo fechado e
aberto), em aço, com acabamento niquelado; estojo de
alojamento dos grampos em chapa de aço; mola
resistente com retração automática; capacidade de carga
de meio pente de grampo 26/6; utiliza grampos 24/6 e
26/6.
Grampeador de mesa pequeno 26/6 25 fl características
do produto:-grampeador médio de mesa metálico;
pintura epóxi (líquida); apoio da base em polietileno e
coberto em resina termoplástica; dimensões:
130x38x53mm; capacidade para grampear até 25 folhas
de papel 75g/m2; fabricado em chapa de aço; base de
fechamento do grampo com duas posições (grampo
fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado;
estojo de alongamento dos grampos em chapa de aço;
mola resistente com retração automática; capacidade de
carga demeio pente de grampo 26/6; utiliza grampos 24/6
e 26/6.
Grampo 26/6 caixa com 1.000 unidades.
Grampo 26/6 caixa com 5.000 galvanizado

Unidade
Pacote

200
100

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Unidade

50
50
50
50
100
100
15
10
10
10
10
150
10

Unidade

30

Unidade

30

Caixa
Caixa

20
50

74
75
76
77

78
79
80
81
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

Lápis de cor caixa com /12 unidades cada
Lápis hidrocor cx c/ 12
Lapiseira (Apontador de lápis) com reservatório
Lápis n° 2 HB; 144 unidades; corpo em Madeira; na cor
preta envernizada; formato redondo; medindo no mínimo
170 mm; nome do fabricante gravado no lápis; com
identificação do fornecedor Na embalagem; caixa com
144 unidades; fabricação nacional.
Caderno/livro de ata 100 fls
Livro de ata 200 fls
Livro de ponto 100 fls
Livro de psicotrópico c/ 100 fls
Livro protocolo; formato (153x216mm) aprox..; Capa:
Papelão revestida com papel off-set; folhas internas;
papel off-set 63 g/m²; com 104fls.
Ligas pacote com 1 Kg
Caneta marca texto; verde; corpo em Polipropileno; ponta
3 a 5 mm.
Caneta marca texto; laranja; corpo em polipropileno;
ponta 3 a 5 mm.
Mina de grafite 0.5 e 0.7
Molha dedos 12g
Novelo de lã 80m cores sortido
Palito de churrasco c/50
Palito de picole c/100
Papel 180 gr c/ 50 fls A4
Papel: formato A4; palha; 500 folhas; Gramatura 75 g/m2;
no formato A4 (210x297mm); embalada em resmas, em
papel revestido com Filme Polipropileno, original do
fabricante do papel.
Papel celofane (polipropileno)
Papel Kraft 280 gramas
Papel Kraft 420 gramas
Papel contacto colors
Papel contacto transparente (metro)
Papel madeira ouro 80 MG
Papel ofício 2 – Especificação: Gramatura de 275 g/m2,
medindo 216/330 mm, similar ou superior ao “Chamex”.
Papel ofício 9 – 75 g
Papel A4 cores 75 g c/ 100 fls
Pasta sanfonada A4 c/ 12 divisórias
Pasta duplex c/aba de papelão
Pasta c/ divisórias c/31
Pasta c/trilho plástico PP500
Pasta plástica c/ elástico 40 mm A-40
Pasta plástica c/ elástico 17 mm A-17
Pasta plástica c/ elástico 30 mm A - 30
Pasta suspensa; de Kraft; cor parda; com Gramatura de
265 g/m2; tamanho oficio; hastes e ponteiras plásticas;
grampo Interno de polietileno; modelo comum; visor
transparente e etiqueta branca

Caixa
Caixa
Unidade
Caixa

50
50
30
30

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

50
20
50
30
50

Pacote
Unidade

20
50

Unidade

50

Unidade
Unidade
Unidade
Pct
Pct
Pacote
Resma

15
5
50
30
30
40
300

Folha
Folha
Folha
Metro
Metro
Folha
Resma

50
50
50
50
100
200
100

Resma
Pacote
Unidade
Unidade
Unida
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

100
200
10
1000
10
500
200
200
200
100

110

111
112
113
114
115
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
141
142

143

Registrador AZ; papelão; 4 unidades; Lombada estreita;
com ferragem de alavanca cronada; com visor lateral;
Índice alfabético.
Pasta catálogo 30 fls
Pendrive 8 GB
Pendrive 16 GB
Persevejo c/100
Perfurador grande para papel até 60 Folhas; em ferro
fundido.
Perfurador para papel; 40 folhas; em aço; Com 2
vazadores
Porta trecos de mesa com (03) divisórias em acrílico
Pilha media
Pincel p/ pintura chato nº 10
Pincel p/ pintura chato nº 16
Pincel Para Quadro Branco, cores
Pistola de cola quente grande
Placa EVA pequeno 44 x 56
Prancheta ofício Duratex
Quadro branco madeira 100 x 70
Quadro de feltro mad 90 x 60
Régua transparente 30 cm
Suporte p/durex peq.
Tesoura escolar sem ponta
Tesoura 21 cm
Tinta p/almofada carimbo
Tinta guache c/6 cores
Tinta para tecido 37ml
Tinta spray color 350ml
TNT diversas cores
Quebra Cabeças em madeira
Organizador de gaveta; medindo aproximadamente
30x205x270mm; Preto; de polipropileno; com
compartimento para canetas, cola, corretivos, Cartão,
Clips, Lembretes, régua, borracha, lápis, etc.
Organizador de escritório em acrílico; 3 divisões; para
armazenar documentos; com 3 compartimentos; para
uso sobre a mesa na vertical, horizontal ou fixado na
parede; cor fumê.
Grampo fixa papel; chapa de aço; trilho; 80 mm;
apresentado em caixa contendo 50 jogos.
Colchete latonado n° 14; caixa com 72 unidades.
Colchete; latonado; n° 12; caixa com 72 unidades.
Pastas catalogam; preta; cartão revestido de plástico,
com visor; com 50 envelopes; espessura de 0.10 micras;
com 4 Extensores de metal; no tamanho oficio.
Jogos de memória em madeira

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

Unidade

200

Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Unidade

50
10
20
10
10

Unidade

20

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Unidade
Unidade
Metro
Unidade
Unidade

120
50
50
50
96
20
300
100
15
15
50
20
200
20
10
100
50
50
1000
30
20

Unidade

20

Caixa

100

caixa
Caixa
Unidade

100
100
20

Unidade

30

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

_____________ /_____de__________________de________
__________________________________________________
Responsável

CNPJ

FOLHA 01/02

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018
MODELOS DE DECLARAÇÕES
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
PROPONENTE
CNPJ
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei
8.666/93.
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da
Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal,
funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de
dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz
na forma da legislação vigente.
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, 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 cláusulas do respectivo
instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.
Local e Data.
NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

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

FOLHA 02/02
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
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 disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial nº 00013/2018, 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 nº 00013/2018 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
nº 00013/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 00013/2018 não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial
nº 00013/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00013/2018 quanto a participar ou não da referida
licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00013/2018 não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00013/2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nº 00013/2018 não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura
Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro 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.
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.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018
MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
PROPONENTE
CNPJ
1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02.
O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei
10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo
instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.
Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/208
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ..../2018
Aos .. dias do mês de .. de ..., na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Umbuzeiro, Estado da Paraíba, localizada na Rua Frei Fernando - Centro - São Sebastião
do Umbuzeiro - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº
010, de 31 de Outubro de 2007, Decreto Municipal nº 002/2013, de 13 de Março de 2013, e subsidiariamente
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais
normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial
nº 00013/2018 que objetiva o registro de preços para: Registro de preços para futura e eventual contratação
para o fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, mediante solicitação periódica e entrega parcelada, em
atendimento as demandas operacionais das Secretarias deste Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB,
conforme especificações técnicas constantes no termo de referência; resolve registrar o preço nos
seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO - CNPJ nº 09.074.998/0001-43.
VENCEDOR:
CNPJ:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA UNID. QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

TOTAL
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação
de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital
de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00013/2018, parte integrante do presente
instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser
utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro, que também é o órgão gerenciador responsável
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no
respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº
00013/2018, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00013/2018 e seus anexos, e a seguinte proposta
vencedora do referido certame:
- ....
Item(s):
Valor: R$
- ....
Item(s):
Valor: R$
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de
Monteiro.

ADRIANO JERONIMO WOLFF
PREFEITO

...

...

...

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº: ..../2018-CPL
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO E ........., PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de São Sebastião do
Umbuzeiro - Rua Frei Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB, CNPJ nº 09.074.998/000143, neste ato representada pelo Prefeito Adriano Jeronimo Wolff, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado
na Rua Jose Lafayette, 168 - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB, CPF nº 886.250.874-34, Carteira
de Identidade nº 338804468 SSP/SP, 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 nº 00013/2018, processada nos termos da
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 010, de 31 de Outubro de 2007,
Decreto Municipal nº. 002/2013, de 13 de Março de 2013,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.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação para o
fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, mediante solicitação periódica e entrega parcelada, em
atendimento as demandas operacionais das Secretarias deste Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB,
conforme especificações técnicas constantes no termo de referência.
O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial nº 00013/2018 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$ ... (...).
Representado por: .... x R$ .........
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º
e 6º, 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.
No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente registrado o
gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando o
fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou determinar a negociação.
Quando o preço registrado tornar-se inferior ao praticado no mercado, e o respectivo fornecedor não puder
honrar o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento ao gerenciador do sistema,
devidamente instruído com elementos comprobatórios da elevação do preço inicialmente pactuado, pedir o
realinhamento ou o cancelamento de seu registro.
Na ocorrência do preço registrado torna-se superior ao praticado no mercado, o gerenciador do sistema
notificará o respectivo fornecedor, visando à negociação para redução do preço registrado e sua adequação
ao de mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. Dando-se por infrutífera a
negociação, será desonerado o fornecedor em relação ao correspondente item e cancelado o seu registro,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, índices
ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições
de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto
contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
Definido o valor máximo a ser pago pelo ORC, o novo preço para o respectivo item deverá ser consignado
através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor vinculado.
Na ocorrência de cancelamento do registro de preços para determinado item, poderá o ORC proceder à
nova licitação para efetivar a correspondente contratação, sem que caiba direito a recurso ou indenização
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
Registro de preços prescinde de dotação orçamentária, conforme Art, 7º, § 2º do Decreto Nº 7.892/2013:
... (In Omissis)
§ 2.º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
Comentário:
Na licitação para o registro de preços, não se faz necessária a indicação da dotação orçamentária pela qual
correrão as despesas previstas. Assim se passa porque o registro de preços é uma promessa de
contratação. Somente quando houver o aperfeiçoamento posterior de um contrato administrativo, fundado
na ata de registro de preços, é que será necessária a indicação da dotação orçamentária.
No entanto, não se admite que o SRP seja um instrumento para práticas destituídas de qualquer
compromisso com a efetiva contratação. A desnecessidade de indicação da rubrica orçamentária para a
realização da licitação não significa a possibilidade de participação sem qualquer perspectiva de futura
contratação. Portanto, é indispensável que o órgão gerenciador e os órgãos participantes demonstrem a
viabilidade e a expectativa de alocação de verbas.
Ou seja, será nula a licitação quando houver impossibilidade de contratações futuras fundadas no registro
de preços por ausência de perspectiva concreta de recursos orçamentários.
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 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: 5 (cinco) dias
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, 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;
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 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 capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65, vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados, e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Monteiro.
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas
partes e por duas testemunhas.
São Sebastião do Umbuzeiro - PB, ... de ............... de 2018.
TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

_____________________________________

_____________________________________
ADRIANO JERONIMO WOLFF
Prefeito

886.250.874-34
PELO CONTRATADO
_____________________________________

_____________________________________
.........

