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AQulsIçAo DE 	MATERIAL DE 
EXPEDIENTE DESTINADOS A 
MANUTENçA0 DAS 	ATIVIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS QUE 
INTREGRAM A 	ADMINISTRAçAO 
MUNICIPAL. 

A Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce, através do PREGOEIRO Oficial do 
MunicIpio, Sr. José Fábio Antunes de Sousa e sua EQUIPE DE APOIO 
composta por, Antonio Elvis Rhuan Aracijo Feitosa e Ana Lucia Carvaiho de 
Brito, nomeados pela Portaria n° 06212018, de 06 de Marco de 2018, torna 
püblico pare conhecimento dos interessados que, na data, horário e local 
abaixo previstos, abriré licitaçao, na modalidade Pregâo Presencial, do tipo 
manor preço por lote pare atendimento do objeto desta licitaçAo, de acordo 
corn as condiçöes estabelecidas neste Edital, observadas as disposiçOes 
contidas na Lei Federal n° 8 .666/93 e suas alteraçôes posteriores, na Lei 
Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregao. 

HORARIO, DATA E LOCAL: 
OS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO E PROPOSTAS serâo recebidos em 
sessâo pUblica marcada para: 

As 0700min. 
Do dia 12 dejulho de 2018. 

No endereço: Sala da Comissão Permanente de LicitaçOes, localizada na 
Praça Joaquirn Felipe - NO 15, Centro de Arneiroz-Ce. 

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE 
TRANscRIcAO OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS 
ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAcAO/ MODELO DE PROCURAQAO 
ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

1.0 - DO OB.JETO 

1.1- A presente licitacão tern come AQUISIçAO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS QUE INTREGRAM A ADMINISTRAçAO 
MUNICIPAL. 

2.0- DAS RESTRIçOES E coNDIçOEs DE PARTICIPAçAO 

2.1- RE5TRIcOEs DE PARTICIPAcAO: 



N: 
2.1.1- Nâo poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo peni-LS' t_ 
de suspensâo, que Ihes tenham sido aplicadas, por força da Lei de Licitaçöes 
n2  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçOes posteriores e da Lei do 
Pregao n° 10.520, de 10 de julho de 2002. 

2.1.2- Nâo poderá participar empresa corn falencia decretada; 

2.1.3- Não será admitida a participacAo de interessados sob a forma de 
consOrcio ou grupo de empresas; 

2.1.4- Quando urn dos socios representantes ou responséveis tecnicos da 
Licitante participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta 
Licitaçâo, somente uma delas podera participar do certame licitatório. 

2.2- DAS C0NDIçOES DE PARTICIPAçAO: 

2.2.1- Poderá participar do pregão qualquer pessoa fisica e/ou jurIdica 
localizada em qualquer Unidade da Federacao, desde que atenda a todas as 
exigéncias constantes deste edital e seus anexos. 

2.2.2- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar n° 123/2006, para que essa possa gozar dos 
beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei é necessário, no ato do 
credenciamento do licitante, a apresentacâo de Certidão expedida pela Junta 
Comercial, nos termos do art. 80  da IN n° 103/2007 do DNRC - Departamento 
Nacional de Registro no Comercio. 

2.2.3- Caso 0 proponente enquadrado na condição de microernpresa ou 
empresa de pequeno porte não apresente a certidão, na forma do item anterior, 
este poderé participar do procedimento Iicitatorio, sem direito, entretanto, a 
fruicAo dos benefIcios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n.° 
123/2006. 

3.0- DOS ENVELOPES 

3.1- A documentaçâo necessária a Proposta de Preços, bern como a 
Habilitação, deverá ser apresentada ao(à) Pregoeiro(a), em envelopes 
distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no preâmbulo deste 
Edital, conforme abaixo: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 
(IDENTIFICAcAO DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREO 
PREGAO PRESENCIAL NO 2018.06.29.1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 
(IDENTIFICA(;A0 DA EMPRESA) 



ENVELOPE No 02— DOCUMENTOS DE HABILITAçAO 
PREGAO PRESENCIAL No 2018.06.29.1 

3.2- E obrigatória a assinatura de quem de direito cia PROPONENTE na 
PROPOSTA DE PREçOS. 

3.3- Os Documentos de Habilitaçâo e as Propostas de Precos deverâo ser 
apresentadas por preposto da licitante corn poderes de representaçâo legal, 
através de procuracão pUblica, ou particular corn firma reconhecida. A rtâo 
apresentacâo não implicará em inabilltação. No entanto, o representante nâo 
poderá pronunciar-se em nome cia licitante, salvo se estiver sendo 
representada por urn de seus dirigentes, qua deveré apresentar cOpia do 
coritrato social e docurnento de identidade. 

3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos tie Habilitaçao e as 
Propostas de Preços de mais de urna licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda 
quo munida de procuração, poderé representar mais de uma licitante junto a 
Comissao, sob pena de exclusâo suméria das licitantes representadas. 

4.0- Dos DOCUMENTOS DE HAaILITAcAO - ENVELOPE No 02. 

4.1- Os Documentos de Habilitacâo deverâo ser apresentados da seguinte 
forma: 

4.1.1- Em originais ou publicacão em Orgao Oficial, cu, ainda, por qualquer 
processo de copia autenticada em Cartório, exceto para a garantia, quando 
houver, cujo documento comprobatório devera set exibido exciusivamente em 
original; 

4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade posse se 
expirar. Na hipOtese do docurnento não center expressamente a prazo de 
validade, deverá set acompanhado cia declaracâo ou regularnentação do Orgão 
ernissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tel 
declaração ou regulamentaçao, a docurnento será considerado válido pelo 
prazo de 30 (trinta) dies, a partir da data de sue emissão; 

4.1.3- Preferencialmente, rubricados e numerados sequencialmente, na ordem 
deste Edital, da prirneira a Qltirna página, de modo a refletir seu ntmero exato; 

4.2- DA PROPOSTA DE PRE( ;0 - ENVELOPE No 01. 

4.2.1- As propostas deverão set apresentadas em papal timbrado da Ucitarite, 
preenchidas uma inica vies datilografadas/digitadas ott impresses por qualquer 
processo rnecânico, eletrOnico ott manual, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, entregue em envelope lacrado. 

4.3- AS PROPOSTAS DE PREOS DEVERAO, AINDA, CONTER: 



4.3.1- A razäo social, local da sede e 0 nOmero de inscricão no CNPJcta 
licitante; 

4.3.2- Assinatura do Representante Legal; 

4.3.3- Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 
(sessenta) dias, contados da data da apresentaçâo das mesmas; 

4.3.4- Preço unitérlo e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, 
em algarismos e por extenso o valor total do lote, .ja consideradas, no mesmo, 
todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuiçôes e demais encargos 
incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital; 

4.3.5- Planilha de Preços, contendo preços unitários e totais de todos Os itens, 
constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERENdA. 

4.3.6- Correrâo por conta da proponente vencedora todos Os custos que 
porventura deixar de explicitar em sua proposta. 

4.3.7- Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerâo os 
descritos por extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário 
e total, prevalecerá o valor unitário. 

4.3.8- Declaraçäo de que assume inteira responsabilidade pela entrega dos 
produtos, e que serão executados conforme exigência editalIcia e contratual, e 
que serâo iniciados a partir da data de recebimento da ordem de compra. 

5.0- EXIGENCIAS PARA HABIuTAcA0: 

5.1- HABIuTAcA0 JURIDICA: 

5.1.1- Cédula de identidade do(a) responsável legal ou signatário(a) da 
proposta. 

5.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o 
Registro Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por 
açöes, acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuals 
administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscricão do ato 
constitutivo, acompanhado de prova da diretor(a)ia em exercicio. 

5.1.3- PROVA DE INSCRIAO NA: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 

b) Fazenda Estadual (CGF); 

c) Alvará de funcionamento. 



5.2- RECULARIDADE FISCAL E TRABALHI5TA: 

5.2.1- Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do dorniclilo ou sede da licitante. 

a) A cornprovacao de quitacão para corn a Fazenda Federal devera ser feita 
através da Certidäo Negativa de Tributos e Contribuiçöes Federais e da Divide 
Ativa da Uniâo, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 03, de 
02.05.2007. 

b) A comprovaçäo de regularidade pare corn a Fazenda Estadual deveré ser 
feita através de Certidao Consolidada Negative de Débitos inscritos na Divida 
Ativa Estadual; 

c) A cornprovaçào de regularidade para corn a Fazenda Municipal deverá ser 
feita através de Certidâo Consolidada Negative de Débitos inscritos na DIvida 
Ativa Municipal. 

5.2.2- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situacâo - CRS e; 

5.2.3- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentaçâo de Certidâo Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT; 

5.3- QuALIFICAçA0 TECNICA: 

5.3.1- Atestado fornecido por pessoa jurIdica de direito publico ou privado, corn 
identificaçao e firma reconhecida do assinante, que comprove qua 0(a) licitante 
forneceu ou esteja fornecendo produtos compativeis em caracterIsticas com o 
objeto desta licitaçao. 

5.4- QUALIFICAcAO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

5.4.1- Tratando-se de Sociedade Anonima, publicaçâo em Diário Oficial ou 
jornal de grande circulação ou cOpia autenticada do Balanço Fiscal 
correspondente ao óltimo exercicio social encerrado, devidamente registrado 
na Junta Comercial da sede do licitante, corn as respectivas demonstracôes de 
Contas de Resultados. Os dernais tipos societários deverão apresentar cópias 
autenticadas do Balanço Patrimonial. 

5.4.1.1- A licitante corn menos de I (urn) ano de existéncia apresentará 
balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
licitante, autenticado por profissional credenciado na forma exigida no item 
4.4.1 deste edital. 

5.4.2- Certidâo negativa de faléncia e concordata expedida pelo Distribuidor 
Judicial da sede da proponente, Justiça Ordinaria; 



5.5-OLJTRAS 

5.5.1 - Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 7 1 , inciso XXXIII 
da CF/88. 

5.5.2- Certidâo negativa de débito junto a fazenda municipal da sede da 
contratante. 

5.6- A documentaçào devera ser apresentada em qualquer processo de 
fotccOpia, obrigatoriamente autenticada em Cartório. Caso a documentacão 
tenha sido emitida pela Internet, sO seré aceita se for original, se for cópia 
deveré tambem ser autenticada em CartOrio. 

5.7- Os documentos apresentados deverâo ser, obrigatoriamente, da mesma 
sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da 
mesma filial, com exceçâo dos documentos que são validos para matriz e todas 
as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, será com a sede que apresentou a 
documentacão. 

6.0- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 

6.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão publica, dirigida por 
um Pregoeiro, a ser realizada no endereço constante do Preambulo, de acordo 
cam a legislação mencionada no preambulo e o conteádo deste edital. 

6.2- Antes do inicia da sessão, Os representantes dos interessados em 
participar do certame, deverão se apresentar para credenciamento junto ao(a) 
Pregoeiro(a), devidamente munidos de documentos que as credenciem a 
participar desta licitação, inclusive cam poderes para formulacAo de ofertas e 
lances verbais. 

6.3- No dia e local designado neste edital, na presença dos representantes dos 
licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir 
ao ato, 0(a) Pregoeiro(a) receberá, em envelopes distintos, devidamente 
fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preço e a documentação 
exigida para a habilitacão dos licitantes, registrando em ata a presença dos 
participantes. 

6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro 
envelope ou documento será aceito pelo(a) Pregoeira(a), salvo no caso do 
item 9.5 deste edital. 

6.5- Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatOrio e a responder par todos as atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua representada. 

6.5.1- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTAçAO 
CONJUNTA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 



a) documento oficial de identidade; 

b) documento que comprove a capacidade de representaçâo, na forma da lei, 
inclusive corn outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e 
lances verbais de preços e praticar todos Os demais atos pertinentes ao 
certarne, em nome da licitante. 

c) declaraçao na forma do modelo n° 02 do anexo III deste edital. 

d) Para fazer jus aOS benefIcios previstos na Lei n° 123/2006, a licitante terà que 
juntar aos documentos a serern apresentados para credenciamento e, 
necessaniamente no ato do credenciamento, declaraçAo de que se enquadra na 
condicAo de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), emitida 
em papel tirnbrado da empresa pelo(s) socio(s) que detenha(rn) os poderes de 
administracâo da sociedade, conforme modelo no 03 do Anexo III deste edital. 

6.6- Caso o representante seja sOcio da empresa licitante com poderes de 
representaçâo, sôcio-gerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, 
deverão ser apresentados documentos que comprovem tal condicão (atos 
constitutivos da pessoa jurIdica, ata de sua eleiçâo, etc.), nos quais estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaçôes em 
decorrencia de tal investidura. 

6.7- Nos demais casos, deverAo ser apresentados procuracâo por instrumento 
pUblico Cu particular, este 61timo corn firma reconhecida em cartório e 
acompanihada de cOpia do ato de investidura do outorgante (atos constitutivos 
da pessoa juridica, ata de eleição do outorgante, etc.), conforme modelo 
constante do Anexo lii deste edital. 

6.8- Estes documentos (originals ou copias autenticadas em Cartório) deveräo 
ser entregues fora dos envelopes, para que possarn sen analisados no inIcio 
dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços". 

6.9- A nâo apresentação ou incorreçâo insanável de quaisquer dos 
documentos de credenciamento do preposto nâo inabilitara o licitante, mas 
impedirá o oferecimento de lances verbais peto licitante durante a sessâo do 
pregäo ate que seja cumprido o disposto nos itens 6.5 e 6.6 deste edital, 
quando for o caso. 

6.10- No decorrer do procedimento licitatOrio, Os licitantes poderão nomear 
representantes, caso nAo os tenha feito, descredenciar ou substituir os ja 
nomeados, desde que apresente os documentos exigidos no item 6.6 deste 
edital. Entretanto, nâo sera admitida a participação de urn rnesmo 
representante para mais de uma empresa licitante. 

7.0- DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 

7.1- 0 Pregâo será realizado pelo Sistema presencial. 



7.2- 0 julgamento da licitaçâo seré realizado em apenas uma fase, sèq,o 
dividido em dues etapas sornente para fins de ordenarnento dos trabalhos, 
obedecera ao critério do MENOR PREO POR LOTE. 

7.2.1 -  A etapa de classificaçâo de preços cornpreendera a ordenaçäo das 
propostas de todas as licitantes, a classificação inicial das propostas passIveis 
de ofertas de lances verbais, a oferta de lances verbais das licitantes 
proclarnados pare tal a classificaçâo final das propostas e exame da 
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 

7.2.2- A etapa de habilitaçâo, declaração da licitante vencedora e adjudicaçäo 
compreenderá a verificação e análise dos docurnentos apresentados no 
envelope "Documentos de Habilitaçâo" da licitante classificada em prirneiro 
lugar, relativarnente ao atendimento das exigencies constantes do presente 
edital, bern corno a declaraçäo da licitante considerada vencedora do certame 
e a adjudicaçäo, sendo esta ültirna feita caso não ocorra interposição de 
recurso. 

7.3- ApOs a entrega dos envelopes nâo cabera desisténcia, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

7.4- Da reunião para recebirnento, abertura e cfassificaçAo des propostas e 
habilitaçAo, seré lavrada eta circunstanciada, que mencionará todas as 
licitantes, as propostas apresentadas, as observaçOes e impugnaçOes feitas 
pelas licitantes e demais ocorréncias que interessarem ao julgarnento da 
licitacão, devendo ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio e por 
todos os(as) representantes presentes das licitantes ou por representantes 
entre eles escolhidos, sendo o nUmero minirno de dois licitantes; 

7.5- A reunião mencionada no item anterior poderé ser gravada, pelo(a) 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, por qualquer meio de reproduçào rnecánica ou 
eletronica, coma a fotográfica, cinernatografica, fonogréfica ou de outra 
espécie. 0(A) Pregoeiro(a) comunicará as licitantes qual o melo de gravação 
estará utilizando e as registros decorrentes desta poderâo ser utilizados pam 
comprovaçào de atos e fatos nele contidos, sendo qua será arquivada par urn 
perlodo de 60 (sessenta) dies apôs a data da reunião. 

7.6- A licitante vencedora seré convocada a apresentar a proposta de preço 
definitiva e assinar a o contrato, nos termos da minute constante do Anexo IV 
deste edital. 

7.7- 0 Municipio de Arneiroz-Ce se reservará ac ,  direito de efetuar diligencias 
visando confirmar as inlbrmaçôes apresentadas pela licitante sobre as 
caracterIsticas dos produtos ofertados. Caso sejam encontradas discrepâncias 
entre informaçôes contidas em documentacão impressa e na proposta 
especifica, prevalecerão as da proposta. Se inexequlveis, este fato implicaré na 
desclassiflcaçâo da proposta da licitante. 

8.0- DA FASE DE cLAsslFlcAçAo DE PREOS 



8.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todas as licitantes e 
0(a) Pregoeiro(a) informarà as participantes presentes quals licitantes 
apresentararn propostas de preço para 0 fornecimento do(s) objeto(s) da 
presente licitaçäo e os respectivos valores ofertados. 

8.2- 0(a) Pregoeiro(a) fará a ordenaçâo dos valores das propostas, em ordem 
decrescente, de todas as licitantes, classificando a licitante corn proposta de 
MENOR PRE0 POR LOTE e aquelas que tenharn apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em ate 10,0% (dez par cento) relativamente a 
de menor preço, para que seus(suas) representantes participern dos lances 
verbais. 

8.2.1- Quando não forem verificadas no mmnimo 03 (trés) propostas de preços 
nas condiçOes definidas no item 8.2, o(a) Pregoeiro(a) classificaré as 
melhores propostas, ate o máximo de 03 (tres), para que seus(suas) 
representantes participern dos lances verbais, quaisquer que sejarn Os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 

8.2.2- 0(A) 	Pregoeiro(a) poderá cansultar a todas as licitantes que 
apresentaram propostas de preços superiores ao menor preço, se estas 
desejarn participar da fase de lances verbais corn preço inferior ao ja 
estabelecido nesta fase. 

8.3- Em seguida, será dado iniclo a etapa de apresentacão de lances verbais, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, ern valores distintos e com 
preços decrescentes. 

8.3.1-. 0(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os(as) representantes das 
licitantes, de forma seqüericial, a apresentar lances verbais, a partir da 
proposta classificada de menor preço e os demais, em ordern decrescente de 
preço. 

8.3.2- SO serâo aceitos os lances cujas valores forern inferiores ao iltima lance 
que tenha sido anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais 
lances de rnesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 

8.3.3- Caso não mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a 
etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 
menar preço. 

8.3.4- A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado(a) pelo(a) 
Pregoeiro(a), implicará exclusâo da licitante das rodadas posteriores de oferta 
de lances verbais, ficando sua áltirna proposta registrada para classificação, no 
final da etapa competitiva. 



8.3.5- Apôs a encerramento da etapa de lances, 0(a) Pregoeiro(a) verificàra:iTJ , , 
existéncia de ME e EPP, para Os efeitos do contida na Lei Complemeñtar Y 
123/2006, procedendo coma previsto no item 9. 	 '- 	- 

8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classiflcaçào final 
das propostas, 0(a) 	Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.4.1 -  Seré verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 
e Os valores estimados para a contratação. 

8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente 
classificadas sem que se realizem lances verbais, o desempate se fare por 
sorteio, 	em 	ato 	pUblico, 	na 	prOpria 	sessão 	do 	Pregâo, 	observado, 
primeiramente, a disposto no item 8.5.1. 

8.5.1- Quando for constatado 0 empate, conforme estabelece Os artigos 44 e 
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) 
aplicara os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, da seguinte forma: 

8.5.1.1 -  Entende-se por empate aquelas situaçöes em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou ate 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

8.5.1.2- Para efeito do disposto no item 8.5.1.1, 	ocorrendo a empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior aquela cansiderada vencedora do 
certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusâo, situacâo em que 
seré adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - Nâa ocorrendo a contratacAo da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipOtese do item 8.5.1.1 deste Edital, na 
ordem classiflcatOria, para a exercicio do mesmo direito, tambem todos no 
prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusão; 

Ill - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no 
item 8.5.1.1, inciso I deste Edital, seré realizado sorteio pare definir aquele que 
primeiro poderé apresentar melhor oferta. 

8.5.1.3- Na hipótese da não contratacão nos termos previstos no item 8.5.1.2 
deste 	Edital, 	a 	objeto 	licitado 	seré 	adjudicado 	em 	favor 	da 	proposta 
originalmente vencedora do certame. 

8.5.1.4-0 disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicará quando a melhor oferta 



inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de peqbeQ 
porte. 

8.5.1.5- Apos o desempate, poderé o(a) Pregoeiro(a) ainda negociar urn 
meihor preço caso ela nao atinja o valor de referenda definido pela 
adrniriistraçâo pUblica. 

8.6- Nas situaçôes em que nâo se realizem lances verbais, ou depois de 
declarado o encerramento da etapa competitive, ou se a oferta nao for 
aceitável ou no exarne de oferta subseqUente, 0(a) Pregoeiro(a) poderá 
negociar diretamente corn a proponente pare que seja obtido preço melhor 
para a Adrninistraçâo. 

8.7- Nâo poderá haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente as penalidades constantes deste edital. 

8.8- As licitantes qua deixarem de apresentar quaisquer dos docurnentos 
exigidos no Envelope n. 0  01 (Proposta de Preco), ou os apresentarern ern 
desacordo corn o estabelecido neste edital, ou corn irregularidades, bern corno 
Os que apresentarem preços excessivos ou rnanifestarnente inexequiveis, 
serâo corisideradas desclassiflcadas, nâo se admitindo complementação 
posterior. 

8.8.1- Considerar-se-go preços manifestamente inexequiveis aqueles qua 
forem sirnbolicos, irrisOrios ou de valor zero, incompatIveis corn os preços de 
rnercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

8.9- Ern caso de divergéncia entre inforrnaçOes contidas em docurnentação 
irnpressa e na proposta especIfica, prevaleceräo as da proposta. Em caso de 
divergencia entre informacôes contidas nos docurnentos exigidos pelo edital e 
ern outros apresentados, porém nâo exigidos, prevalecerâo as prirneiras. 

9.0- DA FASE DE HABILITAcA0 E DO JULGAMENTO 

9.1- Efetuados os procedirnentos previstos no item 8 deste edital, e sendo 
aceitável a proposta classificada em prirneiro lugar, 0(a) Pregoeiro(a) 
anunciaré a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitaçâo" 
desta licitante. 

9.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos docurnentos 
exigidos no Envelope n° 02 (Documentos de Habilitaçao), ou os 
apresentarern em desacordo corn o estabelecido neste edital, ou com 
irregularidades, serâo consideradas inabilitados, nâo se adrnitindo 
complernentaçao posterior, salvo disposto no item 9.2.1. 

9.2.1- Na forma do que dispôe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 
14.12.2006, a comprovacâo da regularidade fiscal des rnicroernpresas e 
empresas de pequeno porte sornente será exigida pare efeito de assinatura do 
contrato. 
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9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião dé 
participacâo neste procedirnento licitatOrio, deveräo apresentar toda a 
documentacão exigida pare efeito de comprovacAo de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restriçâo. 

9.2.1.2- Havendo alguma restricâo na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dies Uteis, contado a partir do momento em 
que a proponente for declarada a vencedora do certame, para regularizaçâo da 
documentacâo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidôes negativas ou positivas com efeito de certidâo negativa. 

9.2.1.3- A nôo regularização da documentação, no prazo previsto no item 
anterior, implicaré decadência do direito a contratação, sem prejuizo das 
sancOes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classiflcaçâo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaçâo. 

9.2.1.4- Sera inabilitada a licitante que nâo atender as exigéncias deste edital 
referentes a fase de habilitaçAo, bem como apresentar Os documentos 
defeituosos em seu conteUdo e forma, e ainda, a ME ou EPP que não 
apresentar a regularizacão da documentacão de Regularidade Fiscal no prazo 
definido no item 9.2.1 acima. 

9.3- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-Ihe adjudicado o objeto da licitaçâo, pelo(a) 
Pregoeiro(a), caso nâo haja intençäo de interposição de recurso. 

9.4- Se a oferta nâo for aceitável ou se a licitante desatender as exigéncias 
habilitatOrias, 0(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, permitida 
renegociacäo — item 8.6 do edital, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a verificacäo da habilitação da licitante, na ordem de classificacâo, 
e assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame. 

9.5- A licitante declarada vencedora do certame deverá apresentar, na própria 
sessâo, Proposta de Preço formal qua ratifique o ultimo lance ofertado, se for o 
caso. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 
(vinte e quatro) horas, contados da notificação realizada na audlencia pUblica 
do Pregão; 

9.6- Da sessâo do PregAo será lavrada ate circunstanciada, que mencionará as 
licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificacào, a anàlise da documentacâo exigida para habilitação e 
Os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) 
Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e pelos(as) representante(s) 
credenciados(as) das licitantes presentes a sessão ou por representantes entre 
eles escoihidos, sendo o nUmero minimo de dois licitantes. 
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9.7- Ao final da sessão, caso não haja intencâo de interposiçôo de recurso e o' - -•- T 
preço final seja igual ou inferior ao previsto para a prestação dos servicos, será 
feita, pelo(a) Pregoeiro(a), a adjudicação a licitante declarada vencedora do 
certame e encerrada a reuniâo. Posteriormente, o processo, devidamente 
instruido, será encaminhado para a autoridade competente para homologacâo 
e subseqUente contratacAo. 

9.6- Os envelopes corn os docurnentos relativos a habilitaçâo das licitantes nao 
declaradas vencedoras serào retirados pelos(as) representantes das licitantes 
na própria sessüo. Os rernanescentes perrnanecerâo em poder do(a) 
Pregoeiro(a), devidarnente lacrados, durante 20 (vinte) dias corridos a 
disposição das licitantes. Findo este prazo, sern que sejarn retirados, serâo 
destruidos. 

10.0 - DOS RECURSOS 

10.1- Ao final da sessâo, depois de declarada a licitante vencedora do certarne, 
qualquer licitante poderá rnanifestar, irnediata e rnotivadamente, a intenção de 
interpor recurso, corn registro em ata da sIntese das suas razOes, podendo 
juntar rnemoriais no prazo de 03 (trés) dias, ficando as dernais licitantes, desde 
logo, intirnadas pare apresentar contra-razães em igual nUmero de dias, que 
corneçarAo a correr do térrnino do prazo da recorrente, sendo-Ihes assegurada 
vista imediata dos autos. 

10.1.1 -  0 recurso contra decisão do(a) 	Pregoeiro(a) nâo teré efeito 
suspensivo. 

10.1.2- A falta de manifestacAo irnediata e motivada da licitante ern recorrer, ao 
final da sessão do Pregâo, irnportará a preclusâo do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitacào pelo(a) Pregoeiro(a) a licitante vencedora. 

10.1.3- A peticâo poderá ser feita na prOpria sessâo e, se oral, seré reduzida a 
terrno ern ata, facultado ao(â) Pregoeiro(a) o exarne dos fatos e julgamento 
irnediato do recurso. 

10.2- 0 acolhirnento de recurso importará a invalidacão apenas dos atos 
insuscetIveis de aproveitarnento. 

10.3- Os autos do processo administrativo permaneceräo na Cornissäo de 
Licitação, corn vista franqueada aos interessados. 

10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedirnentais, o(a) Ordenado(a)(a) de Despesas hornologará o procedirnento 
licitatório e adjudicará o objeto a(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) do 
certarne, determinando a cortvocacâo destas para a assinatura os respectivos 
contratos. 

10.5- Os recursos e impugnaçOes interpostos fora dos prazos nâo serão 



conhecidos. 

11.0- DAS OBRIGAQOES DA EMPRESAVENCEDORA 	 'N frejv3 

11.1- Entregaros produtos junta a Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal 
de Arneiroz, mediante solicitacäo da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 
(dez) dies corridos, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de 
Compra, tudo de acordo corn as especiflcaçôes constantes da proposta 
apresentada. 

12.0 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAçOE8 

12.1- Ate 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas qualquer pessoa fIsica ou jurIdica poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatOrio deste Pregao Presencial. 

12.2- Decaira do direito de impugner Os termos do edital de licitaçäo perante a 
Administraçâo a pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado no subitem 
acima, hipótese em qua tel comunicaçâo nâo terá efeito de recurso. 

12.3- A impugnação feita tempestivamente pela licitante nâo o impedirá de 
participar do processo licitatorio ate o trânsito em julgado da decisâo a ela 
pertinente. 

12.4- Somente serAo aceitas solicitaçôes de esclarecirnentos, providéncias ou 
impugnaçães mediante peticão confeccionada em máquina datilográfica ou 
impressora eletrônica, em tinta não lavável, qua preencham as seguintes 
requisitos: 

a) 0 endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce; 
b) A identiflcaçâo precise e complete do autor e seu representante legal 
(acompanhado dos documentos comprobatOrios) se for a caso, contendo o 
nome, prenome, estado civil, profissâo, domiculio, námero do documento de 
identificacâo, devidarnente datada, assinada e protocolada na sede da 
Comissão de Licitaçâo da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce, dentro do prazo 
legal. 

12.5- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petiçâo no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 

12.6- Acolhida a petição de impugnaçâo contra o ato convocatOrio que importe 
em modificacAo dos termos do edital será designada nova data para a 
realizaçäo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração nâo 
afetar a formulaçâo das propostas. 

13.0 - DA CONTRATAçAO 

13.1- Durante o prazo de validade do registro de preços, as empresas 
detentoras poderâo ser convidadas a firmer contrataçöes de fornecimento, 



observadas as condiçöes fixadas neste Edital e nas determinaçöes 
legislaçào pertinente. 

13.2- Aplica-se as contrataçães de fornecirnento decorrentes de registro de 
preços o disposto no Capitulo Ill da Lei Federal n.° 8.666/93, corn suas 
respectivas alteraçôes posteriores, no qua couber. 

13.3- Na hipôtese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado 
e/ou nâo firmer a contrataçâo no prazo e condiçaes estabelecidos, poderá ser 
firmada contrataçâo corn as dernais licitantes, convocadas pela ordem 
crescente de suas classificaçöes, ate que urna delas demonstre interesse, 
desde que nas mesmas condiçoes propostas pela primeira colocada e 
atendidas as especificaçöes e prazos exigidos neste Edital. 

13.4- A contrataçào resultante do objeto deste Edital reger-se-á ainda pelas 
normas fixadas pelo Codigo de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 
11.09.90. 

14.0 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

14.1- Entregar os produtos junto a Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal 
de Arneiroz-Ce, mediante solicitação da CONTRATANTE, dentro do prazo de 
10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da respective Ordern 
de Compra, tudo de acordo corn as especificaçOes constantes da proposta 
apresentada. 

15.0 - DO PAGAMENTO 

15.1- 0 pagamento será efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias apOs a 
entrega do objeto licitado, mediante apresentacao da Nota Fiscal/Fatura 
contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretaria Solicitante da 
Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce. 

15.1.1- Para fins de pagarnento a empresa contratada deverá manter as 
mesrnas condiçOes de habilitação, cuja confirmaçAo seré feita através de 
consulta ao CRC ou através da internet nos respectivos sites dos orgâos 
emissores des certidOes de regularidade fiscal. 

15.2- Havendo erro na note fiscalIfatura, ou outra circunstância que desaprove 
a liquidacao da despesa, o pagamento será sustado ate que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras necessárias, nâo ocorrendo, neste caso, 
quaisquer onus para a Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal de 
Arneiroz-Ce. 

15.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a eventuais multas e/ou indenizaçães devidas pela 
Contratada, assegurado o direito ao contraditOrio e a ample defesa. 

16.0 - DAS sANcOEs ADMINISTRATIVAS. 

C 
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16.1- Ficará impedido de licitar e contratar corn a Administração, pelo prazo  
ate 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem Os motivos determinantes da punicâo 
ou ate qua seja prornovida a reabilitacão perante a propria autoridade que 
aplicou a penalidade, a licitante qua: 

a) Ensejar retardarnento da realizacAo do certame. 
b) Cometer fraude fiscal. 
c) Deixar de apresentar docurnento exigido para participacao no certarne. 
d) Apresentar documento ou declaraçao falsa. 
e) Nâo rnantiver a proposta de manor preço ofertado em qualquer fase do 
certarne. 
f) Comportar-se de modo inidoneo. 
g) Cometer fraude na prestacão dos serviços, e 
h) Descumprir prazos. 

16.2- As penalidades serão obrigatoriarnente registradas no CRC da Prefeitura 
Municipal de Arneiroz-Ce, no caso de suspensâo de licitar, a licitante deverá 
ser descredenciada por igual perlodo, sem prejuizo das multas previstas no 
edital e no contrato e das dernais corninacäes legais. 

16.3- A contratada sujeitar-se-à, em caso de inadimplemento de suas 
obrigaçães, a adverténcias, suspensôes e declaracão de inidoneidade para 
licitar ou contratar corn a Administraçâo Páblica, sem prejuizo das sançöes 
legais na esfera civel e criminal, além de multas estipuladas na forma a seguir 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
b) Multa de 0,3% (trés décirnos por cento) ao dia, ate o trigésimo dia de atraso 
na entrega do objeto dessa licitacão, sobre o valor global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega do objeto dessa licitaçAo. 
c.2) Desisténcia de entregar o objeto dessa licitacão. 

16.4- As rnultas previstas nas alineas anteriores, nâo serâo aplicadas de modo 
cumulativo. 

16.5- 0 valor da multa aplicada será deduzido pela Secretaria Solicitante da 
Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce, por ocasião do pagarnento, rnornento em 
qua a unidade responsável pelo mesmo cornunicará a CONTRATADA. 

16.6 - As suspensöes referentes aos direitos de licitar e contratar corn a 
Adrninistração PUblica serâo aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 
(cinco) anos, nos casos em que a inadimpléncia acarretar prejuizos para a 
Administraçâo. 

16.7- A declaracâo de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Arneiroz-Ce seré aplicada a CONTRATADA que der causa, por 
duas vezes, 91 suspensâo prevista no item anterior. 



16.8- As sançöes previstas no item 21.7 poderão ser aplicadai >TJ 
CONTRATADA qua:  

a) Praticar atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da LicitacAo. 
b) Dernonstrar não possuir idorteidade para Contratar corn a AdministracAo 
PUblica, em virtude de atos ilIcitos praticados. 

16.9- A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferéncia 
total ou parcial a outra Empresa, sem prévio assentimento do Orgão/Entidade, 
enseja sua rescisão corn as corisequentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 

16.10- Para aplicacâo das sançôes previstas neste tOpico a licitante será 
submetida a processo administrativo para apuracão dos fatos, garantidos 
sempre os direitos prévios da citacâo, da ampla defesa e do contraditOrio, 
assegurados pela Constituicâo Federal de 1.988. 

17.0 - DA INEXECUcAO E DA RESCISAO CONTRATUAL 

17.1- A inexecuçâo parcial Cu total do Contrato dará ensejo a sua rescisâo, 
atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores. 

18.0 - DAS DlsposlcOEs GERAIS 

18.1- Nâo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
irnpeça a realização do certame na data marcada, a sessâo será 
automaticamente transferida para o prirneiro dia ütil subsequente, no mesmo 
horário anteriorrnente estabelecido, desde qua näo haja comunicacäo do 
pregoeiro em coritrário. 

18.2- Qualquer pedido de esclarecimento em relacâo a eventuais düvidas na 
interpretaçâo do presente Edital e seus Anexos deverá ser encarninhado, por 
escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante do preambulo deste edital. 

18.3- As normas que disciplinam este Pregâo serâo sempre interpretadas em 
favor da ampliacâo da disputa entre os interessados desde que näo 
comprometam o interesse da Administracão, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

18.4- A licitante é responsavel administrativa, civil e penalrnente pela fidelidade 
e legitimidade das informaçOes e dos documentos apresentados em qualquer 
fase desta licitacAo; 

18.5- Independentemente de declaraçAo expressa, a simples participaçâo 
neste certame implicará na aceitaçâo plena das condiçöes estipuladas no 
presente edital e submissâo as normas nele contidas. 

18.6- 0 desatendimento de exigências forrnais nAo essenciais nâo irnplicara 0 
afastarnento da licitante, desde que seja possIvel a aferiçAo da sua qualificaçäo 



e a exata compreensão da sua proposta, durante a realizacão da 
pUbtica de Pregâo. 

18.7- E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade competente, em quatquer fase 
da licitação, a promoção de diligencia destinada a esclarecer Cu complementar 
a instruçAo do processo. 

18.8- A autaridade competente poderá revogar a licitaçao por razôes de 
interesse pUblico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinerite e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por 
ilegalidade de oficlo Cu por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

18.9- Na coritagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do inicio e inctuir-se-á o do vencimento. So se iniciam e 
vencem Os prazos em dias de expediente ao pUblico na Prefeitura Municipal de 
Arneiroz-Ce. 

18.10- E vedado ao servidor dos Orgäos a entidades da Administracâo PUblica, 
inclusive FundaçOes instituidas ou mantidas pelo Poder Póblico, participar 
coma licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, do 
presente processo licitatório; 

18.11- A documentaçao apresentada para fins de habititaçâo fará parte dos 
autos da licitação e nâo será devolvida ao proponente; 

18.12- Todas as declaracôes solicitadas no presente edital deverâo estar corn 
Firma reconhecida em cartório competente. 

18.13- Aos casos omissos aplicar-se-âo as demais disposiçôes constantes da 
Lei Federal n° 8.666193 e suas posteriores atteraçOes, bem como da Lei 
Federal n° 10.520/2002 e demais normativos tegais pertinentes a matéria. 

18.14-0 resultado deste PregAo seré publicado na forma da sua divulgacão. 

19.0 - DO FORO 

19.1- Fica eleito a foro da Comarca de Ameiroz-Ce Estado do Cearé, para 
dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não posse 
ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde jé, a quatquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

Ameiroz-Ce, 29 de junho de 2018. 

( O 
José Fábio Antunes de Sousa 
Pregoeiro Oficial do Municipio 

t.j[JLÜ 



ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA,soucrrAcAo DE COMPRAS 

1. OBJETO DA c0NTRATAçA0 

AoulslçAo DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A 
MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE 
INTREGRAM A ADMINISTRAçAO MUNICIPAL. 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente aquisiçâo justifica-se na necessidade da Adrninistração de manter 
seus Orgãos em funcionamento e melhorando a qualidade dos servicos nos 
setores da Adrninistracâo como tambern melhorar o ambiente de trabalho para 
a realizaçao das atividades continuas das Secretarias no sentido de melhor 
atender a populaçâo. 

3. DAS 0BRIGAc6E5 DA CONTRATADA 

3.1. As despesas corn transporte, fretes, bern como, qualquer outra relacionada a 
entrega do produto, é de total responsabilidade da proponente. 

3.2. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em 
desconformidade corn o contrato, a contratada deverã efetuar a troca satisfatoriarnente 
no prazo máximo de 01 (urn) dia ütil, após a notiflcação, sem prejuizo das sançOes 
previstas. 

3.3. Dernais obrigaçôes em conformidade corn a Lei 8.666/93 e demais legislaçOes 
pertinente. 

3.4. Os materials de expediente deverao ser entregues diretarnente no almoxarifado 
local da Secretaria, em conforrnidade corn a Autorizaçâo de Fornecimento ernitidas, de 
dates, pesos e quantidades estabelecidos pale Secretaria Municipal. 

4. DAS 0BRIGAcOE5 DA CONTRATANTE 

4.1. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no 
contrato; 

4.2. Rejeitar os produtos que nâo satisfazerem aos padroes exigidos nas 
especificaçOes e recornendaçaes da contratante; 

4.3. Fornecer todos os elernentos bésicos e dados cornplernentares a execuçào dos 
services era licitados; 

4.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a 
ocorrer, em funçâo da prestação dos services. 

4.5. Curnprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referéncia 



5. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 

5.1 - 0 presente Instrumento terá vigéncia ate 31/12/2018, a contar da data de sue 
assinatura. 

6.0 - PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFIcAcOES 

Item Especificaçao dos produtos Unidade Quant 
1 Almofada para carimbo fl. 0  3 tinta azul Cx 15 
2 Almofada para carimbo fl. 0  3 tinta preta Und 15 
3 Apagador de quadro branco Und 20 

4 Apagador para quadro branco corn local de 
Und 20 amiazenamento dos marcadores. 

Apontador de Iápis c/ depOsito, Iárnina em ago 
5 carbono ternperado de alta resisténcia, rned de 5.5 x 2.0 Und 30 

x 1.0 cm  

6 Apontador para Iápis, Iârnina de ago temperado 
Und 50  simples  

7 Borracha acrilex 40 unidade  Cx 10 
8 Borracha de apagar ponteira corn 100 unidades Pct 20 

9 Caderno brochure 114 pautado, corn margern, foiha Und 30 branca, 96 fis, papel off set, formato 144x 202mm  

10 Caixa arquivo morto, plástico polionda, tarnanho oficlo 
Und 20 (250x1 30x350rnrn)  

11 Calculadora de mesa12 dig sern bobina - Und 20 

12 Caneta esferografica compactor 0.7 azul. Caixa corn Cx 20 
100 unidades  

13 Caneta esferografica compactor 0.7 preto. Caixa corn Cx 10 
100 unidades 

14 	
Caneta esferografica compactor 0.7 verrnelho. Caixa 	Cx 	5 corn 100 unidades 

Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta 	Und 	4 15 	facetada, na car arnarela fluorescente. 

16 Caneta marca texto, para grifar e rnarcar, ponta Und 50 
facetada, na car azul fluorescente.  

17 
Caneta marca texto, para grifar e rnarcar, ponta Und 100 
facetada,_na car verde fluorescente.  

18 Capa e contra capa para encadernação a4 - Pct 10 

Cartolinas amarela 150 gr, 50 x 66 cm - gm/2, umidade 
19 tolerével 4,5%, alvura 90,0%, peso por resma 17,5 kg, Und 250 

c/ 100 unidades  



Cd, capacidade 700mb, tempo duraçüo 80, tipo 
20 	gravável caracteristicas adicionais virgem, velocidade 	Und 	200 

gravaçâo lx a 52x 

21 Clips nr 2/0 medic galvanizado Cx 10 
22 Clips nr 3/0 medio galvanizado Cx 10 
23 Clips nr4/0 medic galvanizado Cx 10 
24 Clips nr 6/0 medio galvanizado Cx 10 
25 Cola bastao com 40g acrilex  Und 12 
26 Cola de contato brascoplast 75g Und 8 
27 Cola de silicone 85g Cx 30 - 

28 Cola escolar polar branca 40g cx com 12 Cx 20 
29 Cola escolar polar branca 90g cx corn 12  Cx 20 - 

30 Cola glitter cistal 35g  Cx 20 
31 Cola isopor 90g  Cx 20 

32 Cola quente em bastãi refil fine 500g.semi- 
transp.7,5x3Ocm  Pct 5 

Cola quente em bastâi refil grossa 1 kg.semi- 
transp. 12,2mm  Pet 5 

34 Corretivo em fita 4mmx1om Und 80 

35 Corretivo liquido 18m1 Und 80 

36 Dvd virgem gravável logo dvd-r 4.7gb/16x Und 100 

37 Envelope saco kraft, formato 229 x 324 mm 80 gr. Cx c/ 
100 unid  Cx 20 

38 Envelope saco kraft, formato 250 x 353 mm 80 gr. Cx c/ 
100 unid  Cx 20 

Espiral para encadernação tamanho oficio 23mm pare 
140 folhas  Pet 15 

40 Espiral para encadernaçao tamanho ofIclo 32mm pare 
250 folhas  

Pet 5 

41 Esthete Estreito Plastico 9 Mm 12 Unidades Cx 5 
42 Eva corn glitter pct corn Sund 40x60 Pct 6 
43 Extrator de grampo de ago c/ tratamento antiferrugem Und 30 
44 Fita adesiva polipropilenc marrom 48mm x 50m -3m Und 50 
45 Fita adesiva transparente 12mm x 40m Und - 30 
46 Fita adesiva transparente 48mm x 45m Und 30 
47 Fita crepe 18mm x 50m Und 30 
48 Fita crepe 38mm x 50m Und 30 

49 Fita Gomada 38mmx5Om Und 20 
50 Giz de cera escolar 12 cores  Cx 50 

4' 



51 
Giz escolar coloriclo, embalagem primária. Cx de 
papelâo_firme c/ no minimo 50 bastöes 

Cx 

52 Grampeador alicate 26/6 20 folhas Und 5 

53 Grampeador de mesa plus line 26/6 20 folhas Und 20 
54 Grampo 2616 galvanizado cx corn 5000und Cx 50 
55 Lápis de cor 12 cores Cx 24 
56 Lapis preto n° 2 Cx 40 

57 Livro ata sern margem 100 folhas Und 20 
58 Livro protocolo correspondência I O4fls Und 20 
59 Livro registro de ponto 100 folhas Und 20 
60 Massa de modelar 180g 12 cores Cx 30 
61 Papel Cartao Duplex A4 210g Pacote Corn 20 Folhas Pct 100 
62 Pape[ Para Desenho 60kg Branco A4 180g/50 Folhas Pet 10 

63 Papel Sulfite 40kg A4 21 0mm X 297mm 120g C150 
Folhas  

Pct 20 

64 Papel Sulfite A4 Office 210 X 297mm 75g/M2  Caixa 10 
Resmas  

Cx 20 

65 Papel veludo - diversas cores mt 250 
66 Pasta alz lornbo estreito Und 50 

67 Pasta a!z lombo largo Und 50 

68 Pasta aba elastico 40mm Und 20 

69 Pasta corn elastico papelao oficic Und 200 
70 Pasta Prontuário Escolar do Aluno 1 fotos Und 300 

71 Pen drive l6gb Und 10 

72 Perfurador 2 furos para 40 folhas Und 10 
73 Pincel marcador permanente 12 cores Cx 4 

74 Pincel pam quadro branco Und 25 

75 Pistola para aplicar cola quente tipo (grande) Und 15 

76 
Placa de e.v.a, produto, lavável, atOxica, 
emborrachada, não perecIvel c/ textura homogênea, 
med 600 x 450 x 2 mm c/ 10 unid. Cor: amarelo  

Pet 10 

77 
Placa de e.v.a, produto, lavável, atOxica, 
emborrachada, não perecIvel c/ textura homogénea, 
med 600 x 450 x 2 mm c/I 0 unid. Cor: azul  

Pet 10 

78 
Placa de e.v.a, produto, lavavel, atáxica, 
emborrachada, não perecivel c/ textura homogénea, 
med 600 x 450 x 2 mm c/ 10 unid. Cor: branco  

Pct 10 

79 Placa de isopor 60cmx45cmx5mm branco Und 50 

80 Prendedor de papel 19mm cx c112 unidades Cx 10 

81 Prendedor de papel 25mm cx c/12 unidades Cx 5 

82 Prendedor de papel 32mm cx c/12 unidades Cx 5 

83 Prendedor de papel 51 mm cx c/12 unidades ex 5 



84 Quadro branco moldura Aluminlo 120490cm Und \2 
85 Reabastecedor p!pincel p/quadro branco 20m1 Und 20 
86 Régua transparente de 30 cm Und 100 
87 Tesoura de usa_geral_25cm Und - 10 
88 Tesoura escolar de picotar Und 10 
89 Tesoura escolar inox 4 polegadas - Und 50 
90 Tinta guache corn 6 cores 15m1 Cx 80 
91 Tinta para carimbo 40m1 azul Und 50 
92 Tinta pam carimbo 40ml preta Und 30 

Tnt - tecido não tecido - gramatura minima 0.20 gr med 
mt 50 1,40x50 mt; branca 

Tnt - tecido nao tecido - gramatura mInima 0.20 gr med 
m 1,40x60 mt; verde 

Tnt- tecido nâo tecido - gramatura minimo 0.20g med 
mt 50 1,40x50 mts, preta 

96 Tnt- tecido nâo tecido - gramatura minima 0.20g med 
m 1 40 x 50 mts vermeiha 

 Especificacao dos produtos - Unidade Quant Item 
1 Almofada para carimbo fl. 0  3 tintaazul Und 15 
2 Almofada para carimbo n.° 3 tinta preta Und 15 

Apontador de Iápis c/ depOsito, Iâmina em ago 
3 carbono temperado de alta resisténcia, med de 5.5 x Und 60 

2.0x1.0 cm  

4 
Apontador para Iãpis, Iâmina de ago temperado Und 50 
simples  

5 Borracha acrilex 40 unidade  Cx 4 
6 Borracha de apagar ponteira cam 100 unidades Pct 2 

Caderno brochura 1/4 pautado, com margem, folha Und 20 
branca, 96 fis, papal off set, formato 144x202mm  

Caixa arquivo morto, 	plastico polionda, 	tamanho Und 40 
oficlo (250x1 30x350mm)  

9 Calculadora de mesa 12 dig sem bobina  Und 20 

10 
Caneta esferografica compactor 0.7 azul. Caixa cam Cx 10 
100 unidades  
Caneta esferografica compactor 0.7 preto. Caixa corn Cx 10 
100 unidades  

12 
Caneta esferografica compactor 0.7 vermelho. Caixa Cx 5 
com 100 unidades  

13 
Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta Und 100 
facetada, na car azul fluorescente. 



14 Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta 
facetada, na car verde fluorescente. d 

15 
Cd, capacidade 700mb, tempo duração 80, tipo 
gravével caracteristicas adicionais virgem, velocidade 
gravação lx a 52x 

Und 150 

16 Clips nr 2/0 media galvanizado Cx 100 
17 Clips nr 310 medio galvanizada Cx 80 
18 Clips nr4/0 media galvanizado Cx 80 
19 Clips nr 6/0 media galvanizado Cx 80 
20 Cola Branca de 1kg Und 20 
21 Cola escolar polar branca 40g cx cam 12 Cx 20 
22 Cola escolar polar branca 90g cx cam 12 Cx 10 
23 Corretivo liquido 18m1 Und 60 
24 Dvd virgem gravável logo dvd-r 4.7gb/I Ox Und 100 
25 Elástico amarelo n18 pot 200und Pot 5 
26 Envelope 120g 163x225 Cx 5 
27 Envelope Kraft Natural 80g 310x410 Caixa Cam 100 Cx 25 

28 Envelope saco kraft, formato 229 x 324 mm 80 gr. Cx 
c/ 250 unid Cx  30 

29 Envelope saco kraft, formato 250 x 353 mm 80 gr. Cx 
c/250 unid Cx 20 

30 Estilete Estreito Plastico 9 Mm 12 Unidades Cx 5 
31 Extrator de grampo de ago c/ tratamenta antiferrugem Und 60 
32 Fita adesiva polipropilena marram 48mm x 45m - 3m Und 20 
33 Fita adesiva transparente 12mm x 40m Und 20 
34 Fita adesiva transparente 48mm x 45m Und 20 
35 Fita crepe 18mm x 50m Und 20 
36 Fita crepe 38mm x 50m Und 20 
37 Grampeador alicate 26/6 20 folhas Und 10 
38 Grampeador de mesa plus line 26/6 20 folhas Und 20 
39 Grampo 26/6 galvanizado cx cam 5000und Cx 100 
40 Grampo Trilho Em Aco Flan 50 Grampos Cx 50 
41 Lápis preto n°2 Cx 10 
42 Livro ata sem margem 100 folhas Und 10 
43 Livro protocolo correspondência 1 O4fls Und 10 
44 Livro registro de panto 100 folhas Und 10 

Papel Sulfite 40kg A4 210mm X 297mm 120g C150 
Folhas 5 

46 Papel Sulfite A4 Office 210 X 297mm 75g/M2  Caixa 
10 Resmas Cx 60 

47 Pasta a/z lombo estreito Cx 5 
48 Pasta a/z lombo largo Cx 10 



49 Pasta aba elãstico 40mm tirid  
50 Pasta catalogo c/50 envelopes Und 25 
51 Pasta corn elastico papelao oficlo Und 10 
52 Pen drive 8 gb Und 20 
53 Perfurador 2 furos 40 folhas Und 10 
54 Pincel marcador perrnanente 12 cores Cx 4 
55 Porta lápis/clips/lembrete poliestireno cristal Und 20 
56 Pranchetas a4 mdf c/prendedor metal Und 10 
57 Prendedordepapell9mrncxcll2unidades Cx 5 
58 Prendedor de papel 25mm cx c/12 unidades Cx 5 
59 Prendedor de papel 32mm cx c/12 unidades Cx 5 
60 Prendedordepapel5lrnmcxc/l2unidades Cx 5 
61 Régua transparente de 30 cm 	- Und 40 
62 Tesouradeusogeral2scm Und 15 
63 Tesoura escolar de picotar Und 5 
64 Tesoura escolar inox 4 polegadas Und 10 
65 Tinta para carirnbo 40m1 azul Und 50 
66 Tinta para carimbo 40m1 preta Und 1 	30 

Item Especificaçao dos produtos Unidade Quant 
I Almofada para carimbo fl. 0  3 tinta azul Und 15 
2 Alrnofada para carimbo fl. 0  3 tinta preta Und 15 
3 Apagadordequadrobranco Und 10 

4 Apagador para quadro branco com local de 
armazenamento dos marcadores. Und 8 

5 Apontador de Iápis c/ depósito, lâmina em ago carbono 
temperado de alta resistência, med de 5.5 x 2.0 x 1.0 cm Und 20 

6 Apontador para lápis, Iâmina de ago temperado 
simples  Und 20 

7 Borracha acrilex 40 unidade Cx 1 
8 Borracha de apagar ponteira com 100 unidades Pct 2 

Caderno brochura 1/4 pautado, corn margem, folha 
branca, 96 fls, papel off set, formato 144x 202mm  Und 10 

10 Caixa arquivo mono, plástico polionda, tamanho ofIclo 
(250x1 30x350mm)  Und 50 

11 Calculadora de mesa12 dig sem bobina Und 10 

12 Caneta esferografica compactor 0.7 azul. Caixa corn 100 
unidades Cx 4 

Caneta esferografica compactor 0.7 preto Caixa com 
100 unidades Cx 4 



14 Caneta esferografica compactor 0.7 vermelbo. Caixa 
corn 100 unidades Cx 

15 Caneta marca texto, pare grifar e marcar, ponta 
facetada, na cor arnarela fluorescente. Und 1 

16 Caneta mama texto, para grifar e marcar, ponta 
facetada, na cor azul fluorescente. d 15 

17 Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta 
facetada, na cor verde fluorescente. Und 15 

18 
Cd, capacidade 700mb, tempo duração 80, tipo gravável 
caracteristicas adicionais virgem, velocidade gravaçâo 
lxa52x 

Und 100 

19 Clips nr2IO medlo galvanizado Cx 10 
20 Clips nr 3/0 medlo galvanizado Cx 10 
21 Clips nr 4/0 medio galvanizado Cx 10 
22 Clips nr 6/0 medlo galvanizado Cx 5 
23 Clips nr 810 medio galvanizado Cx 50 
24 Cola De Contato Brascoplast 75g Und 10 
25 Cola escolar polar branca 40g cx corn 12 Cx 5 
26 Cola escolar polar branca 90g cx corn 12 Cx 10 
27 Corretivo liquido lBml Und 30 
28 Dvd virgem gravével logo dvd-r 4.7gb/16x Und 100 
29 Elástico amarelo n18 pct 200und Pct 1 
30 Envelope 120g 163x225 Cx 2 
31 Envelope Kraft Natural 80g 310x410 Caixa Corn 100 Cx 5 

32 Envelope saco kraft, formato 229 x 324 mm 80 gr. Cx c/ 
250 unid  Cx 5 

Envelope saco kraft, formato 250 x 353 mm 80 gr. Cx c/ 
250 unid  Cx 10 

34 Estilete Estreito Plastico 9 Mm 12 Unidades Cx 1 
35 Extrator de grampo de ago c/ tratamento antiferrugern Und 15 
36 Fita adesiva polipropileno marrom 48mm x 50m - 3m Und 5 
37 Fita adesiva transparente 12mm x 40m Und 10 
38 Fita adesiva transparente 48mm x 45m Und 10 
39 Fita crepe 1 8m x 50m Und 5 
40 Fita crepe 38mmx5om Und 10 
41 Fita Gomada 38mmx5Om Und 30 

42 Grampeador alicate 26/6 20 folhas Und 5 

43 Grampeador de mesa plus line 26/6 20 folhas Und 12 
44 Grampo 26/6 galvanizado cx com 5000und Cx 30 
45 Grampo Trilho Em Aco Flan 50 Grampos Cx 5 
46 Lãpis preto n° 2 Cx 5 



47 1 Livro Ma sem margem 100 folhas Und 20 V: 
48 Livro protocolo correspondência 1 O4fls Und 2 
49 Livro registro de ponto 100 folhas  Und 12 
50 Papel Cartao Duplex A4 210g Pacote Corn 20 Folhas Pet 3 
51 Papal Couche 250g A4 Pacote Corn 50 Folhas Pet 3 

52 Papel Sulfite 40kg A4 210mm X 297mm 120g C/SO 
Foihas C 

Papel Sulfite 60kg A4 210mm X 297mm 120g C/50 
Foihas C 

Papel Sulfite A4 Office 210 X 297mm 75g/M2  Caixa 10 
Resmas CX  10 

55 Pasta a/z lornbo estreito Cx 2 
56 Pasta alz lombo largo Cx 5 
57 Pasta aba elãstico 40mm Und 25 
58 Pasta catalog 	c150 envelopes  Und 25 
59 Pasta corn elastico papelao oficlo Und 50 
60 Pasta Grampo Mola A4 Polipropileno Transparente Und 30 

61 

Pasta Sanfonada Plástica A4 31 DivisOrias 
Transparente Fechamento Corn E!ãsticos Acompanha 
31 Etiquetas Em Papel Cartão Para ldentificacâo. 
Dimensöes 185 X 260mm 

u I' d 10 

62 Pen drive 8gb Und 10 
63 Perfurador 2 furos 40 folhas Und 6 

64 
Pincel Atâmico Espessura Da Escrita: 2.0 Mm, 4.5 Mm 
E 8.0 Mm. Ponta De Feltro, Cores Variadas 
Recarregável Corn Tinta.  

Und 40 

65 Pincel marcador permanente 12 cores Cx 3 
66 Pincel para quadro branco Cx 5 

67 
Placa De E.V.A, Produto, Lavével, Atóxica, 
Emborrachada, Nao PerecIvel Cl Textura Homogenea, 
Med 600 X 450 X 2 Mm C/ 10 Unid. Cor Amarelo  

Pet 5 

68 
Placa De E.V.A, Produto, Lavável, Atáxica, 
Emborrachada, Nâo Perecive! C/ Textura Homogenea, 
Med 600 X 450 X 2 	M Cl 10 Unid. Cor Azul  

Pet 5 

69 
Placa De E.V.A, Produto, Lavável, Atôxica, 
Emborrachada, Nao PerecIvel C/ Textura Homogénea, 
Med 600 X 450 X 2 Mm C/ 10 Unid. Cor Branco 

Pet 
______  

5 

70 Porta lapislclips/lembrete poliestireno cristal Und 6 

71 Pranchetas a4 rndf c/prendedor metal Und 10 
72 Prendedor de papel 19mm cx c112 unidades Cx 5 
73 Prendedor de papel 25mm cx c/12 unidades Cx 5 
74 Prendedor de papel 32mm cx cl12 unidades Cx - 5 
75 Prendedor de papel 51mm cx c112 unidades Cx 5 



76 Quadro branco maldura AlumInlo l2OxO9Ocm Und '2fre 
77 Reabastecedor p/puncel p/quadra branco 20m1 Und 5 
78 Régua transperente de 30 cm Und 40 
79 Tesoura de usa geral 25 cm Und 30 

80 Tesoura Para Picotar - DirnensOes Da Peca: 22 Cm 
Und 5  Material: _Ago _lnoxidávet  

81 Tinta Para carimbo 40m] azul Und 20 
82 Tinta para carimbo 40m1 preta Und 20 

83 
Tnt - Tecida Não Tecido - Gramatura Minima 0.20 Or 

Mt 50 Med 1,40 X 50 Mt; Branca  

84 Tnt - Tecida Nâa Tecida - Gramatura Minima 0.20 Gr 
Mt 50 Med 1,40 X 60 Mt; Verde  

85 Tnt- Tecida Näo Tecido - Gramatura Minima 0.20g Med 
Mt 50 1,40X50Mts, Preta 

86 Tnt- Tecido Nãa Tecida - Gramatura Mmnimo 0.20g Med 
Mt 50 1,40 X 50 Mts, Vermeiha  

Item Especificaçao dos produtos Unidade Quant 
1 Almofada para carimbo fl. 0  3 tinta azul Und 2 

2 Almofada Para carimbo n.° 3 tinta preta Und 2 

3 Apagador de quadro branco Und 10 

4 Apontador Para Iápis, Iámina de aça temperada 
simples  Und 10 

5 Borracha acrilex 40 unidade Cx I 

6 Caderno brochura 1/4 pautada, corn margem, foiha 
branca, 96 fis, papel off set, farmato 144x 202mm  d 2 

7 Calculadora de mesa12 dig sem babina Und 2 
8 Caneta esferografica compactor 0.7 azul Und 30 
9 Caneta esferografica compactor 0.7 preta Und 30 

10 Caneta esferografica compactor 0.7 vermelha Und 10 
Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta 
facetada, na car amarela Iluorescente. Und 1 

12 Caneta marca texto, pare grifar a marcar, panta 
facetada, na car azut fluarescente. Und 6 

13 
Cd, capacidade 700mb, tempo duraçâo 80, tipo gravavel 
caracteristicas adicianais virgem, velacidade gravaçãa 
lxaS2x  

Und 50 

14 Clips nr 2/0 medio galvanizado Cx 10 
15 Clips nr 3/0 medio galvanizado Cx 10 
16 cola bastao corn 40g acrilex Und 5 

tao 



17 Cola Branca delkg Und  
18 Cola de contato brascoplast 75g Und 10 
19 Cola de silicone a5g Cx 2 
20 Cola escolar polar branca 40g cx corn 12 Cx 5 
21 Cola escolar polar branca 90g cx cam 12 Cx 10 

22 Cola quente em bastäi refil fina 500g.semi- 
transp.7,5x3Ocrn C  5 

23 Cola quente em bastâi refil grossa lkg.semi- 
transp.12,2mrn c  5 

24 Corretivo lIquido 18m1 Und 10 
25 Dvd virgem gravável logo dvd-r 4.7gb/16x Und 30 
26 Elástico amarelo n18 pet 200und Pet I 

27 Envelope saco kraft, formato 229 x 324 mm 80 gr. Cxc! 
250 unid Cx  1 

28 Envelope saco kraft, formato 250 x 353 mm 80 gr. Cx c/ 
250 unid Cx  

29 Estilete Estreito Plastico 9 Mm 12 Unidades Cx 1 
30 Extrator de grampo de ago c/ tratamento antiferrugem Und 10 
31 Fita adesiva polipropileno marrom 48mm x 50m - 3m Und 5 
32 Fita adesiva transparente 12mm x 40m Und 5 
33 Fita adesiva transparente 48mm x 45m Und 5 
34 Fita crepe 18mm x 50m Und 5 
35 Fita crepe 38mmx5om Und 10 
36 Fita De Cetim 07mm C/i Oomts Cores Variadas Und 10 
37 Giz de cera escolar 12 cores Cx 15 
38 Grafiteo.7mm  15 
39 Grampeador alicate 26/6 20 folhas Und 3 
40 Grampeador de mesa plus line 2616 20 folhas Und 3 
41 Grampo 26/6 galvanizado cx corn 5000und Cx 10 

42 Jogo De Domino Profissional Osso Completo Corn 
Estojo 28peças  Und 5 

43 Jogo De Xadrez E Dama 56 Peças Plásticas Und 6 
Jogo Pega Varetas Plâstico Com 31 Varetas 

- 

Xalingopega Varetas Em Plástico Colorido.  
und 20 

45 Lápis de cor 12 cores Cx 20 
46 Lápis preto n° 2 Cx 5 
47 Lapiseira 0.7 Mm Und 20 
48 Livro ata semmargem 100 folhas Und 5 
49 Massa De Modelar 180g 12 Cores Cx 100 
50 Papel Adesivo Brilho Pacote Corn 50 Folhas A4 Pct 3 
51 Papal Cartao Duplex A4 210g Pacote Corn 20 Folhas Pet 20 
52 Papal Celofane 85CmxlOOM.Policor Und 80 



Papel Sulfite 40kg A4 210mm X 297mm 120g C/50 
Folhas Pet 

Papel Sulfite A4 Office 210 X 297mm 75g/M2  Caixa 10 
Resmas Cx 10 

55 Papel veludo - diversas cores Und 100 
56 Pasta aba elastico 40mm Und 25 
57 Pasta catálogo c150 envelopes Und 25 
58 Pasta corn elastico papelao oficio Und 10 
59 Pen drive 16 g Und 5 
60 Perfurador 2 furos 40 folhas Und 2 
61 Pincel marcador permanente 12 cores Cx 1 
62 Pincel para quadro branco Cx 2 
63 Pistola para aplicar cola quente tipo (grande) Und 15 

64 
Placa de e.v.a, produto, lavével, atóxica, emborrachada, 
nâo perecivel c/ textura homogénea, med 600 x 450 x 2 
mm cI 10 unid. Cor amarelo 

Pct 10 

65 
Placa de e.v.a, produto, Iavável, atóxica, emborrachada, 
nâo perecivel c/ textura homogénea, med 600 x 450 x 2 
mm c/ 10 unid. Car azul 

Pet 5 

66 
Placa de e.v.a, produto, lavavel, atôxica, emborrachada, 
nao perecivel c/ textura homogenea, med 600 x 450 x 2 
mm c/ 10 unid. Cor branco 

Pet 5 

67 Porta lápis/clips/lembrete poliestireno cristal Und 3 
68 Quadro branco moldura Aluminlo l20xO9Ocm Und 3 
69 Quebra-Cabeça 48 Peças Und 5 
70 Reabastecedor p/pincel p/quadro branco 20m1 Und 5 
71 Regua transparente de 30 cm Und 10 
72 Tesoura de uso geral 25 cm Und 5 
73 Tinta guache corn 6 cores 15m] Cx 20 
74 Tinta para carimbo 40ml azul Und 5 
75 Tinta para carimbo 40m1 preta Und 5 
76 Tinta Para Tecido com 37 ml Und 10 

Tnt - tecido nâo tecido - gramatura minimo 0.20 gr med 
1,40 x_50_mt;_branca  Mt 30 

78 Tnt - tecido näo tecido - gramatura minima 0.20 gr med 
1,40 x 60_mt;_verde  Mt 30 

Tnt- tecido nâo tecido - gramatura minima 0.20g med 
1,40x50_mts,_preta  Mt 30 

80 Tnt- tecido nao tecido - gramatura minimo 0.20g med 
1,40 x 50 mts, vermelha Mt 30 

Item I 	 Especiticacâo dos orodutos 	 I Unidade I Quant I 



an PIIEFEITURA MUNICIPAL BE AR NEff 
 CNPJ 06.748.29710001-54 

1 	Almofada para carimbo n° 3 tinta azul 	 Cx  
2 Almofada para carimbo fl. 0  3 tinta preta Und 10 
3 Apagadordequadrobranco Und 10 

4 Apagador para quadro branco corn local de 
armazenarnento dos marcadores. d 10 

5 Apontador de lápis c/ depOsito, lamina ern ago carbono 
temperado de alta resistencia, med de 5.5 x 2.0 x 1.0 cm d 50 

6 Apontador para lápis, Iârnina de ago temperado simples Und 50 
7 Borracha acrilex 40 unidade Cx 10 
8 Borracha de apagar ponteira cam 100 unidades Pct 10 

Caderno brochura 1/4 pautado, corn rnargern, foiha branca, 
96 fls, papal off set, formato 144x 202mm I'd 20 

10 Caixa arquivo morto, pléstico polionda, tarnanho oficio 
(250x130x350rnrn)  d 20 

11 Calculadora de rnesa12 dig sem bobina Und 15 

12 Caneta esferografica compactor 0.7 azul. Caixa corn 100 
unidades Cx  3 

13 Caneta esferografica compactor 0.7 preto. Caixa com 100 
unidades Cx 3 

14 Caneta esferografica compactor 0.7 vermelho. Caixa com 
Cx 3 100 unidades 

15 Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta facetada, 
Cx 4 na cor amarela fluorescenta 

16 Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta facetada, 
Und 50 na cor azul fluorescente. 

17 Caneta marca texto, para grifar e rnarcar, ponta facetada, 
Und 50 na car verde fluorescente. 

Cartolinas amarela 150 gr, 50 x 66 cm - gm/2, umidade 
18 tolerável 4,5%, alvura 90,0%, peso por resma 17,5 kg, c/ Und 100 

100 unidades 

Cd, capacidade 700mb, tempo duraçâo 80, tipo gravével 
19 caracteristicas adicionais virgern, velocidade gravaçâo lx a Und 100 

52x 
20 Clips nr 2/0 medio galvanizado Cx 10 
21 Clips nr 3/0 medio galvanizado Cx 10 
22 Clips nr 4/0 medio galvanizado Cx 10 
23 Clips nr 6/0 medio galvanizado Cx 10 
24 Cola bastào corn 40g acrilex Und 12 
25 Cola de contato brascoplast 75g Und 8 
26 Cola de silicone 85g Cx 15 
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27 	Cola escolar polar branca 409 CX corn 12 	 Cx  

28 	Cola escolar polar branca 90g cx corn 12 	 Cx 	10 

29 	Cola glitter cistal 35g 	 Cx 	10 
30 	Cola isopor 90g 	 Cx 	10 

31 	Corretivo lIquido 18m1 	 Und 	30 

32 	Dvd virgem gravavel logo dvd-r 4.7gb/1 6x 	 Und 	100 

33 	Elástico amarelo n18 pet 200und 	 Pet 	10 

Envelope saco kraft, formato 229 x 324 mm 80 gr. Cx e/ 
100 unid 	 x 	10 

Envelope saco kraft, formato 250 x 353 mm 80 gr. Cx c/ 	
Cx 	10 100 unid  

36 	Estilete Estreito Plastico 9 Mm 12 Unidades 	 Cx 	5 

37 	Eva corn glitter pet corn Sund 40x60 	 Pet 	6 

38 	Extrator de grampo de ago cl tratamento antiferrugem 	Und 	30 

39 	Fita adesiva polipropileno marrom 48mm x 50m - 3m 	 Und 	100 

40 	Fib adesiva transparente 12mm x 40m 	 Und 	50 

41 	Fib adesiva transparente 48mm x 45m 	 Und 	20 

42 	Fita crepe 18mm x 50m 	 Und 	20 

43 	Fita crepe 38mm x 50m 	 Und 	20 

44 	Fita de cetim 07mm c/lOOrnts 	 Und 	50 

45 	Fita decorativa rnetalizada 10 metros 	 Und 	20 

46 	Fita Gomada 38mmx5Om 	 Und 	20 

47 	Grampeador alicate 26/6 20 folhas 	 Und 	10 

48 	Grampeador de mesa plus line 26/6 20 folhas 	 Und 	10 

49 	Grampo 26/6 galvanizado Cx corn 5000und 	 Cx 	20 

50 	Livro ata sem margem 100 folhas 	 Und 	20 

51 	Livro protocolo correspondéncia 104fls 	 Und 	20 

52 	Livro registro de ponto 100 folhas 	 Und 	15 

53 	Papel Cartäo Duplex A4 210g Pacote Corn 20 Folhas 	 Pet 	100 

54 	Papel de seda 48x60cm - Cores Variadas 	 FIs 	10 

55 	Pape[ Para Desenho 60kg Branca A4 180g/50 Folhas 	Pet 	10 

56 	Pape[ Sulfite 40kg A4 21 0mm X 297mrn 120g C/SO Folhas 	Pet 	20 

Papel Sulfite A4 Office 210 X 297mm 75g/M2 Caixa 10 	
Cx 	15 

Resmas 

58 	Pape[ veludo - diversas cores 	 mt 	250 

59 	Pasta a/z lornbo estreito 	 Und 	50 

60 	Pasta a/z lombo largo 	 Und 	50 

61 	Pasta aba elástico 40mm 	 Und 	60 

62 	Pasta catélogo c/SO envelopes 	 Und 	10 

63 	Pasta com elastico papelao oficio 	 Und 	200 

64 	Pen drive l6gb 	 Und 	5 

65 	Perfurador 2 furos 40 folhas 	 Und 	5 



66 Pincel marcador permanente 12 cores Cx  
67 Pincel para quadro branco Und 25 
68 Pranchetas a4 mdf c/prendedor metal Und 20 
69 Prendedordepapell9mmcxc/l2unjrjacfes I 	Cx 10 
70 Prendedor de papel 25mm cx c112 unidades Cx 5 
71 Prendedor de papel 32mm cx c112 unidades Cx 5 
72 Prendedor de papel 51 mm cx c/12 unidades Cx 5 
73 Reabastecedor p/pincel p/quadro branco 20m1 Und 20 
74 Régua transparente de 30 cm Und 100 
75 Tesoura de uso geral 25 cm Und 50 
76 Tinta para carimbo 40ml azul Und 50 
77 Tinta para carimbo 40m1 preta Und 30 

Item Especiticaçao dos produtos Unidade Quant 
1 Almofada para carimbo fl. 0  3 tinta azul Cx 15 
2 Almofada para carimbo n.° 3 tinta preta Und 15 

3 Apagador de quadro branco Und 50 

4 Apagador para quadro branco cam local de 
d 25 armazenamento dos marcadores. 

Apontador de Iápis c/ depOsito, lamina em ago carbono Und 50 temperado de alta resisténcia, med de 5.5 x 2.0 x 1.0 cm 

6 Apontador para lãpis, lâmina de ago temperado simples Und 50 

7 Borracha acrilex 40 unidade Cx 10 
8 Borracha de apagar ponteira corn 100 unidades Pct 12 

Caderno brochura 1/4 pautado, corn rnargem, foiha branca, Und 50 
96 fis,_papel_  off set, 	 202mm  _forrnato_144x 

10 Caixa arquivo motto, plástico polionda, tarnanho oficio Und 30 (250x1 30x350mm)  
11 Calculadora de mesa12 dig sem bobina Und 10 

12 Caneta esferografica compactor 0.7 azul. Caixa com 100 
CX  S unidades 

13 Caneta esferografica compactor 0.7 preto. Caixa corn 100 Cx 5 unidades 

14 Caneta esferografica compactor 0.7 vermelho. Caixa com x 100 unidades 



15 Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta facetada, 
na car amarela fluorescente. UM 

16 Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta facetada, 
na cor azul fluorescente. d 10 

17 Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta facetada, 
na cor verde fluorescente. d 10 

18 Capa e contra capa para encadernaçâo a4 Pet 5 

19 
Cartolinas amarela 150 gr, 50 x 66 cm - gm/2, umidade 
tolerável 4,5%, alvura 90,0%, peso por resma 17,5 kg, cl 
100 unidades 

Und 100 

20 
Cd, capacidade 700mb, tempo duraçâo 80, tipo gravével 
caracteristicas adicionais virgern, velocidade gravaçâo lx a 
52x 

Und 20 

21 Clips nr2/0 mediogalvanizado Cx 10 
22 Clips nr 3/0 media galvanizado Cx 10 
23 Clips nr 410 medio galvanizado Cx 10 
24 Clips nr 6/0 medlo galvanizado Cx 10 
25 Cola bastão com 40g acrilex Und 12 
26 Cola de contato brascoplast 75g Und 8 
27 Cola de silicone 85g Cx 20 
28 Cola escolar polar branca 40g cx cam 12 ex 20 
29 Cola escolar polar branca 90g cx corn 12 Cx 5 
30 Cola glitter cistal 35g Cx 5 
31 Cola isopor 90g Cx 10 
32 Corretivo liquido 18m] Und 50 
33 Dvd virgem gravável logo dvd-r4.7gb/16x Und 100 
34 Elãstico amarelo n18 pet 200und Pet 10 

Envelope saco kraft, formato 229 x 324 mm 80 gr. Cx c/ 
250 unid Cx 10 

36 Envelope saco kraft, formato 250 x 353 mm 80 gr. Cx d 
100 unid Cx 10 

37 Estilete Estreito Plastico 9 Mm 12 Unidades Cx 5 
38 Eva com glitter pot com 5und 40x60 Pet 6 
39 Extrator de grampo de ago c/ tratamento antiferrugern Und 30 
40 Fite adesiva polipropileno marrom 48mm x 50m - 3m Und 40 
41 Fite adesiva transparente 12mm x 40m Und 50 
42 Fita adesiva transparente 48mm x 45m Und 20 
43 Fite crepe 18mm x 50m Und 20 
44 Fita crepe 38mm x 50m Und 20 
45 Fita de cetim 07mm c/lOOmts Und 30 
46 Fite decorative metalizada 10 metros Und 20 
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47 Grampeador alicate 2616 20 folhas Und to 
48 Grampeador de mesa plus line 26/6 20 folhas Und 20 
49 Grampo 26/6 galvanizado cx corn 5000und Cx 20 
50 Livro ata sem margern 100 folhas Und 30 
51 Livro protocolo correspondéncia 1 0419s Und 20 
52 Livro registro de ponto 100 folhas 

- 

Und 10 
53 Papel Cartao Duplex A4 210g Pacote Corn 20 Folhas Pet 100 
54 Papel Para Desenho 60kg Branco A4 180g/50 Foihas Pet 10 
55 Papel Sulfite 40kg A4 210mm X 297mm 120g C/50 Folhas Pet 10 

56 Papel Sulfite A4 Office 210 X 297mm 75g/M2  Caixa 10 
Resmas Cx 20 

57 Papel veludo - diversas cores mt - 100 
58 Pasta a/z lombo estreito Und 70 
59 Pasta alz lornbo largo Und 50 
60 Pasta aba elastico 40mm Und 10 
61 Pasta catálogo c/SO envelopes Und 20 
62 Pasta corn elastico papelao oficlo Und 150 
63 Pen drive 16 gb Und 10 
64 Perfurador2furos4ofolhas Und 5 
65 Pincel rnarcador permanente 12 cores Cx 4 
66 Pincel para quadro branco Und 25 
67 Pranchetas a4 mdf c/prendedor metal Und 20 
68 Prendedor de papel 19mm cx c/12 unidades Cx 10 
69 Prendedor de papel 25mm cx c112 unidades Cx 5 
70 Prendedor de papel 32rnrn ex c/12 unidades Cx 5 
71 Prendedor de papel 51 mm ex c/12 unidades Cx 5 
72 Quadro branco moldura Aluminio 120x090cm Und 2 
73 Reabastecedor plpincel p/quadro branco 200m1 Und 20 
74 Régua transparente de 30 cm Und 20 
75 Tesoura de uso geral 25 cm Und 20 
76 Tinta para carimbo 40m1 azul Und 20 
77 Tinta para carimbo 40m1 preta Und 20 

7. ESCLARECIMENTOS E INF0RMAcOEs: 

7.1. Na Prefeitura Municipal de Arneiroz, localizada na Praça Joaquirn Felipe, N° 15, 
Centro, Arneiroz-CE, CEP: 63.670-000 - e-mail: licitacaoarneirozqmaiLcom Telefone 
(88) 3419-1020/1065. 

8. FONTE DE RECURSOS: 

8.1. Os recursos do presente objeto correrão por conta de recursos oriundos Tesouro 
do Municipio, cujas despesas correrão a conta da Dotaçao Orçamentária: 
12.122.0037.2.006.0001, 04.122.0037.2.005.0001, 08.244.0137.2.019.0001, 
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08.244.0137.2.020.0001, 10.301.0171.2.012.0001 o 10.301.0171.2.011.0001, 
elemento de despesa: 3.3.90.30.00. 

9. DISPOSIOES FINAlS 

9.1. A participaçao de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitaçâo 
tácita, incondicional, irrevogavel e irretratável dos seus termos, regras e condiçOes. 

Nos preços já estao inclusas todas as despesas tais coma: despesa corn funcionários, 
materials utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 

Atenciosamente, 

Arneiroz-Ce, 29 Dejunho De 2018. 

MARIA GARDENIA GONQALVES 
Ordenadora de Despesas 
Secretaria de Educaçao 

QUEL TEIXEIRA DOS SKNTOS 
Secretaria de Assistencia de Social 

TL5 A-t WA  y f 	 -S-- 
FRANCISCO ANTONIO VVILLYS NOREGA DE SOUSA 

Secretario de Saáde 

c orn 	4 s;/a 
U JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA 

Ordenador de Despesas 
Secretaria de Adrninistraçâo e Planejarnento 



ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREOS 
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

Local de Data 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçA0 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planllha 
abaixo, referente ao PREGAO PRESENCIAL NO 2018.06.29.1, cujo objeto é a 
AQulsIçAo DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENAO 
DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE INTREGRAM A 
ADMINISTRAçAO MUNICIPAL. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno 
conhecimento do objeto desta Iicitacão; que nâo possulmos nenhum fato impeditivo pare 
participaçAo deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condicôes 
previstas neste edital. 

PROPONENTE: 
CNPJ N°: 
REPRESENTANTE DA EMPRESA: 
CPF N°: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Nome do Representante Legal 
CPFn° 	 - 



ANEXO III 
MODELO DE DEcLARAçA0 

MODELO No 01 
(Juntar aos documentos requeridos para habilitaçao) 

DECLARAcA0 

(NOME E QuAuFIcA(;Ao DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para Os devidos fins 
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/1011999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7 0, da Constituição 
Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Pelo que, por ser a expressâo da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 
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coNTlNuAçAo DO ANEXO III - FL. 02 
MODELOS DE DECLRAçA0 

MODELO No 02 
(Juntar corn os docurnentos apresentados para credenciarnento) 

DEcLARAcA0 

(NOME E QUALIFICAcAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins 
sob as penas da Lei, que atende a todas as exigéncias requeridas para habilitação no 
PREGAO PRESENCIAL NO 2018.06.29.1, cujo objeto é AQUISIcAO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANuTENçA0 DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS QUE INTREGRAM A ADMINIsTRAçA0 MUNICIPAL., parte integrante 
deste processo, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condiçOes 
previstas no instrumento convocatOrio. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 

MODELO No 03 
(Juntar corn os documentos apresentados para credenciarnento) 

DECLARAcAO 

(NOME E QuALIFIcAçAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins 
sob as penas da Lei, que esté inscrita na Receita Federal, na condiçAo de (citar se: 
Micro Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP). 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 



11NUAAO DO ANEXO III FL. 03 
MODELO DE PROCURAAO 

pRocuRAçAo 

OUTORGANTE: Nome e qualificacão. 

OUTORGADO: Nome e qualificação. 

PODERES: Pleno e gerais poderes pare representar a OUTORGANTE, junto a 
Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce, no processo de PREGAO PRESENCIAL NO 
2018.06.29.1, cujo objeto é AQUISIçAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
DESTINADOS A MANUTENQAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 
QUE INTREGRAM A ADMINI5TRAcA0 MUNICIPAL, parte integrante deste pracesso, 
podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregâo Os envelopes de 
habilitaçâo e proposta de preços, assinar toda a documentação necessària, como 
tambem formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE e tudo a mais que se fizer 
necessário ao flel cumprimento deste mandato. 

Local e data 

Name do representante Legal 
CPFN°  

OBS.: No caso de procuracâo particular reconhecer a firma do OUTORGANTE, em 
cartório. 



ANEXO pj 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO No ............ I........... 

CONTRATO QUE ENTIRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, 
ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

E DO OUTRO A EMPRESA 
PARA 0 FIM QUE NELE SE 

DECLARA. 

o Municiplo De Arneiroz, Estado do Ceará, pessoa jurIdica de direito pUblico inferno, 
inscrita no CNPJ/MF sob a fl. 0  06.748.29710001-54, através da Secretaria Municipal de 

neste ato representada pelo(a) Ordenado(a) de Despesa(s) o(a) Sr(a). 
residente e dorniciliada nesta Cidade, apenas denorninado de 

CONTRATANTE, e de outro lado 	 , estabelecida na  
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	e no CGF sob o n°  
neste ato representada por ________, portador(a) do CPF n°  apenas 
denorninada de CONTRATADA, resolvern firmar a presente Contrato, tendo em vista o 
resultado da Licitaçâo, na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 2018.06.29.1 , tudo 
de acordo corn as normas gerais da Lei if 8.666/93, e suas alteraçOes posteriores, 
rnediante cláusulas e condicöes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitaçâo, na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 2018.06.29.1, 
de acordo corn a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores, a Lei Federal 
n° 10.520, de 17/04/2002 e, devidamente hornologado pelo(a) Sr(a).  
Ordenado(a) de Despesas da Secretaria Municipal de _______ 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - 0 presente Contrato tern coma objeto a AQUISI9AO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENQAO DI .S ATIVIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS QUE INTREGRAM AADMINISTRAAO MUNICIPAL. 
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO 
ECONOMICO-FINANCEIRO 
3.1 - 0 objeto contratual tern o valor total do Late 	de R$ 

conforrne anexo do coritrato. 
3.2-0 valor do presente contrato nâo será reajustado. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relaçâo que as partes pactuararn inicialmente entre Os 
encargos do contratado e a retribuiçâo da Adrninistração para a justa remuneracâo do 
fornecimento, desde qua objetivando a manutencAo do equilIbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirern fatos irnprevisiveis, ou previsiveis porérn 
de consequências incalculáveis, retardadores ou irnpeditivos da execucâo do ajustado, 
ou ainda, ern caso de força maior, caso fortuito ou fato do prIncipe, configurando ilea 
econômica extraordinária e extracontratual, nos terrnos do Art. 65, Inciso II, allnea 1 d" 
da Lei 8.666/93, devendo ser forrnalizado através de ato administrativo. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 



4.1 - 0 presente Instrurnento terá vigência ate 31/12/2018, a contar da dataxS s$ 
assinatura. 

CLAIJSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo corn as solicitaçaes requisitadas pela 
Secretaria Municipal competente, devendo os mesmos serem entregues no 
almoxarifado da Secretaria Solicitante, no prazo minimo de 10 (cinco) dias corridos, a 
contar do recebimento da mencionada Ordem de Compra, ficando a Adrninistracâo no 
direito de solicitar apenas aquela quantidade que ]he for estritamente necessária, 
sendo as despesas corn a entrega de responsabilidade da ernpresa Contratada. 
5.2 - A Contratada ficara obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que 
vierern a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebirnento não 
importará a sua aceitacAo; 
5.3 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tarito, no 
almoxarifado da Secretaria Solicitante, sem onus para o Municipio; 
5.4 - 0 recebirnento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.5 - Provisoriarnente, para efeito de posterior verificaçâo da conforrnidade do produto 
corn a especificaçâo; 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correräo a conta de recursos oriundos da 
Secretaria Solicitante, corn a dotação orçarnentária prevista na seguinte rubrica: 
dotaçâo orçarnentária: ________ elernento de despesa: 3.3.90.30.00 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - 0 pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, 
rnediante a apresentacão das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor 
competente. 
7.2 - 0 pagamento será efetuado ate o 30 0  (trigésirno) dia do rnés subsequente ao da 
entrega dos produtos. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), do(s) Lote(s) do objeto do presente 
Contrato obrigar-se-a a: 
8.1.1 - Curnprir integrairnente as disposiçOes do Instrurnento Convocatorio e do 
Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeicäo do(s) produto(s) do(s) Lote(s) do objeto deste 
Contrato, sendo ainda responsavel por quaisquer danos pessoais ou rnateriais, 
inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecirnento; 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagarnento de suas dividas em favor de 
terceiros envolvidos na execucäo do objeto contratual, em particular no que se refere 
as contribuiçôes devidas a Previdencia Social, ObrigaçOes Trabalhistas, Seguros e aos 
Tributos a Fazenda PUblica em geral; 
8.1.4 - Manter, durante toda a execucäo deste Contrato, em compatibilidade corn as 
obrigaçöes por ele assurnidas, todas as condiçOes de habilitação e qualificaçâo 
exigidas na licitação; 
8.1.5 - Atender corn presteza e dignidade o(s) produto(s) do(s) Lote(s) do objeto deste 
Contrato; 



8.1.6 - Aceitar nas mesmas condiçöes contratuais, acréscimos ou supressães qu&s 
fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1 0  da Lei if 8.666/93, e suas 
dernais alteraçôes; 
8.1.7 - Entregar no prazo rnaximo de 10 (cinco) dies corridos, a contar do recebimento 
da respectiva Ordem de Compra, o(s) produto(s) do(s) Lote(s) requisitado pelo setor 
competente, devendo o(s) mesmo(s) ser entregue(s) no almoxarifado da Secretaria 
Solicitante, devendo estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificaçâo da 
data de industrializaçâo e o prazo de validade, quando for o caso; 
8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(ern) a ser recusado(s) por 
justo motivo, sendo que o ato de recebimento nâo importará em sua aceitacâo; 
8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1 - Exigir o flel cumprimento do Edital e Contrato, bern como zelo na prestacão do 
fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 
produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execucâo do objeto contratual; 
9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condicOes estabelecidas neste Instrumento, 
bern corno zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLAUSULA DECIMA - DAS sANcOEs 
10.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sançOes dos 
artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e suas demais alteraçOes. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplernento, flcara sujeita as seguintes sançOes: 
10.2.1 - Adverténcia; 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, ate o limite de 10% (dez 
por cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 
descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitaçães e impedimenta de 
contratar com a PREFEITURA de ARNEIROZ por prazo nâo superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade pare licitar ou contratar corn Administracâo 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao, ou ate que seja 
promovida reabilitação, perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por 
conveniência adrninistrativa ou por infringéncia de qualquer das condiçöes pactuadas. 
11.2 - 0 nâo cumprimento das disposiçôes especificadas neste Contrato implicará 
automaticarnente em quebra de Contrato, ensejando rescisäo administrativa prevista 
no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde ja os direitos da AdministracAo, 
com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regularnento dispostas no 
presente Instrumento. 
11.3 - 0 presente contrato e rescindIvel ainda, independenternente de qualquer 
interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1 - Omissüo de pagarnento pela CONTRATANTE; 	 / 



11.3.2 - Inadimpléncia de qualquer de sues cláusulas par qualquer uma das parté 	frevaO 
11.3.3 —Acerto em comum acordo par iniciativa de uma das partes, mediante avisajiar 
escrito cam 30 (trinta) dias de antecedéncia, sem Onus para ambas as partes. 
11.3.4 - Na casa de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a 
parte que se sentir prejudicada podera rescindi-lo sem que se faça necessário uma 
camunicaçâa par escrito cam a antecedéncia definida no subitem anterior. 

CLAUSIJLA DEGIMA SEGUNDA - DA ALTERAçAO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alteraçOes que venham a ocorrer neste Instrumenta serâa efetuadas 
mediante Terma Aditiva. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAçAO 
13.1 - Este Cantrata deverá ser publicado par afixacao em local de costume, ate a 
quinto dia Util do més subseqQente aa de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente Contrato tadas as peças que farmaram o procedimento 
licitatOria, a propasta apresentada pela Contratada, bem camo eventuais 
carrespondencias tracadas entre as partes, independentemente de transcriçAo. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - 0 Faro competente pare dirimir quaisquer dUvidas oriundas do presente Contrato 
é a da Camarca de Arneiroz - Ce. 
Declaram as partes que este Contrato corresponde a Manifestacâa final, campleta e 
exclusive de acarda entre elas celebrada, assinando o presente Contrata juntamente 
cam as testemunhas abaixo firmadas. 

	

Arneiroz-Ce, - de 	de 20_. 

Ordenada(a) de Despesas 
	

CONTRATADA 
Secretaria Solicitante 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

01 
	

CPF: 

02. 	 CPF: 


