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ESTAD6' AP RAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N.o 002/2015 - SRP
DATA DA REALIZAÇÃO: 13/02/2015
HORÁRIO: A PARTIR DAS 10hOOmin

o Senhor Raff de Melo Porto, Pregoeiro do Município de JUAREZ TÁ VORA. constituído pela portaria
n.? 048/2014 de 05 de Novembro de 2014, faz saber a todos os interessados, de que trata a presente
licitação na modalidade Pregão Presencial por Lgistro de Preço, do tipo MENOR PREÇO, em sessão
pública, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA/PS, situada na Rua José Mendonça de
Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS, que será regida pela Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n° 8.666. de 21 de
junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.? 123/2006 e suas alterações, Decreto n.?
7892113 e alterações bem como toda legislação correlata e demais exigências Previstas neste edital e
anexos.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório conforme anexo I
(Termo de Referência), que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão. após o credenciamento dos interessados que
se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada no prédio sede ela Prefeitura Municipal de Juarez
Távora/Pê, cujo endereço encontra-se no preâmb lo deste edital, iniciando-se no dia 13 de fevereiro de
2015 às 10hOOmin (horário local) e será conduziua pelo Pregoeiro. designados nos autos do processo em
epígrafe.

1- DO OBJETO

I - A presente licitação tem por objeto a eventual AQUISiÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS,
DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA
MUNICIPAL, detalhado as especificações no anexo I (Termo ele Referência) do presente Edital.

II - DA PARTICIPAÇÃO

1 - Poderá (ão) participar do certame todas as empresas, que preencherem todos os requisitos
constantes neste ato convocatório.

2 - Não será aceita a participação de empresas esta Licitação, quando:
2.1 Reunidas em consórcios, grupos ou associações de empresas, haja vista que o objeto possui baixa
complexidade, cujos valores também não são elevados, conforme Acórdãos TCU n° 1.405/2006,
1.453/2009. - Plenário e n" 1.102/2009.
2.2 Cujos dirigentes ou responsáveis técnicos ocupem ou tenham ocupado cargo de direção,
assessoramento superior, assistência, intermediária. cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de
JUAREZ TÁ VORA/PB ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados, nos últimos 60 (sessenta)
dias corridos, anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
2.3 Em processo de falência ou concordata.
2.4 Estejam impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de
suas entidades descentralizadas.
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2.5 Estejam declaradas inidôneas por Órgão ou por Entidade da Administração Direta, por Autarquias,
Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
2.6 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n" 8.666, de 1993.
2.7 Empresas que possuam posto(s) localizado(s) a uma distância superior a 20 (Vinte) quilôrnetros do
prédio sede da Prefeitura Municipal de JUARF.?: TÁVORA, situada no preâmbulo deste edital. A
distância deverá ser declarada, conforme indicação no anexo VIII deste edital.

2.8 Empresas que não estejam enquadradas como ME c EPP no lote II.

III - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados, os seguintes documentos;
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos, e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento,
dentre os indicados na alínea "a", que comprove o' poderes do mandante para a outorga,
2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação
que contenha foto.
3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada,
4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro,

IV - DO CADASTRAMENTO

1 - Não será exigido cadastro para participação do certame.
1.1- O CRC (Certificado de registro Cadastral) perante o Município de JUAREZ TÁVORA, poderá ser
apresentado pelo licitante, com validade em vigor e compatível com o objeto de aquisição do presente
certame, como substitutivo dos documentos exigidos no item VII, 1.1 e 1.2 "a","b", "c" deste edital.

1.1.2 - Na hipótese de apresentação do C ;)ASTRO com documento com validade vencido, o
licitante deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, documento (s) válido (s)
que comprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das rnicroernpresas e empresas de pequeno
porte,

V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido
no Anexo VI ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nOsI e 2,
2 - A proposta e os documentos para habi Iitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA/PB
CNPJ 08.919.490/0001-36

PREGÃO PRESENCIAL N.o00212015
LICITANTE: CNP.J:---_.,--------- ---------_._---"

ENVELOPE n° 1 (DOCUMENTOS PROPOSTA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE .JUAREZ TÁ VORA/PB
CNP.J08.'fl9A90/000 1-36

PREGÃO PRESENCIAL - 11.° 002/2015
LICITANTE: CNP.J:---"
ENVELOPE n° 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
4 - Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de Credenciamento,
Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que. sejam protocolados na Prefeitura
Municipal de JUAREZ TÁVORA, no local onde funciona a Comissão Permanente de Licitação
(PREGÃO), com toda identificação do licitante e dados pertinente ao procedimento licitatório em
epígrafe.

VI- DA FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS

I - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador.
2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número cio Pregão Presencial;
c) descrição do objeto da presente licitação. com todos os elementos em conformidade com as
especificações do Termo de Referência - Anexo I deste Edital e conforme modelo constante no anexo V;
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços
propostos deverão estar incluídos. além do lucro. todas as despesas e custos. como por exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e tod: as despesas. diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Descrição do objeto;
f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.

3 - O pregoeiro poderá solicitar às licitantes que forneçam os esclarecimentos que julgar necessários em
relação à planilha de custos.
4 - Em caso de divergência entre os valores apresentados expressos em numerais e por extenso,
prevalecerão estes. Eventuais correções poderão ocorrer. quando da anal ise elas propostas, tendo por base
a quantidade prevista e o preço unitário proposto.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 -- Centro Juarez Távora -PS
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5 - Em caso de não incidência e/ou isenção de impostos, a licitante deverá indicar o documento legal que
determine o benefício.
6 - O objeto da licitação deverá ser de acordo com as condições contidas no Termo de Referência e edital.
7 - Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos
custos.
8 - Não é permitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto da presente
licitação.
9 - Os preços propostos pela licitante vencedora permanecerão irreajustáveis, EXCETO quando
comprovadamente comprometer o equilíbrio econômico-financeiro deste termo contratual.
10- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos,
sejam omissas ou apresentarem irregularidades in .náveis.
II - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

I-O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais
dizem respeito a:

1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária: ato constiti vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
b.l) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consol idação
respectiva;

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)
emitido em até 90(noventa) dias anterior a dat: .Ia abertura dos envelopes;
b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da licitante
ou outra prova equivalente, na forma da lei.
c) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (lNSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
d) Prova de Regularidade através da apresentação de certidão negativa da inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho conforme dispõe o art. 3° da Lei J 2.440/20 J 2.
e) Alvará de localização e funcionamento

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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1.2.1 - Caso o licitante detentora do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência ou em Processo de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial,
nos termos da Lei no 11.101/2005. expedida pelo Distribuidor do Fórum da sede da pessoa jurídica,
expedidas em até 90 (noventa) dias anterior II data da abertura dos envelopes;

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Pelo menos um atestado de capacidade técnica que comprove a empresa já ter contratado com órgão (5)
público (5) ou privado (s) COI11 especificações 'Jmpatíveis COI11 o objeto licitado em papel timbrado
contendo, endereço, fone/fax, assinado e rubricado e reconhecido firma em cartório por pessoa
competente.

Parágrafo primeiro: entendem-se como pessoa competente. sócios, ordenador de despesa, secretários,
diretores ou Dirigentes.

b) Registro na ANP - Agencia Nacional de Petróleo, de acordo com a portaria 116/2000, de 05/07/2000,
informando a Bandeira Distribuidora.

c) Atestado emitido pelo INMETRO, quando a regularidade da aferição metrológica das bombas de
combustíveis do estabelecimento.

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando
nos moldes do anexo IV do presente edital.

VIII - DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO FORTE

1- As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverão após o ato do
credenciamento, apresentar documento oficial que comprove essa condição. (Art. 3' da LC 123/2006)
1.1 - Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento. devidamente registrada na Junta
Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal ou declaração conforme anexo VII do presente edital.
1.1.1 - O licitante acima identificado que não comprovar através ele documento oficial. sua condição de
Microernpresa ou Empresa de Pequeno POl1e não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei
Complementar n° 123, de 2006.
1.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme
determina o artigo 43 da LC 123/2006.
1.3 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis. cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado () vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
IA A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n5 8.666, de 21 de j unho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
1.5 Nesta licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
mícroempresas e empresas de pequeno porte, con .irme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006.
1.6 O licitante microernpresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar-se em qualquer das vedações
do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, ele 2006, não poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

IX - 00 PROCEDIMENTO E00 JULGAMENTO
I - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando
se com o credenciamento dos interessados em participar do certame,
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão o Pregoeiro à declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo VI ao Edital, em
envelope separado, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciarnento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado excl usivamente em proposta das demais licitantes.
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas
que conduzirão ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se
como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
4 - As propostas não desclassi ficadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, at:' o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços,
serão admitidas todas as propostas empatadas, inc .cpendentemente do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção da proposta o critério de julgamento será o menor preço unitário.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso ele empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
8 - O Pregoeiro poderá negociar COI11 o autor ela oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

Rua José Mendonça de Araújc N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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9 - Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço. será aberto o Envelope n° 2, contendo os documentos
de habilitação de seu autor.
II -Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de I"qualidade;
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão Presencial, até a decisão sobre a habilitação,
inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou;
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações (Internet)

b.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
b.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificarão. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habi Iitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
14 - Se a oferta não for aceitável. ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente de menor preço observada à ordem de classificação, para celebrar o
contrato, e assim sucessivamente.
15 - No caso de todas as licitantes serem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, o pregoeiro
poderá, a seu exclusivo critério. fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação, escoirnada das causas que motivaram a inabilitação.

x - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

I. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para. no prazo de 05 dias
úteis, assinar a Ata de Registro de Preços. no., termos da minuta constante do Anexo II. que, após
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso entre as palies.
1.1. Deverá ser incluído para formação de cadastro de reserva, na respectiva Ata o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor. na sequência da classificação do
certame, na forma do disposto no artigo I I, § IOdo Decreto 7.892/ IJ e alterações, respeitando-se. nas
contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata.
1.1.2. O registro a que se refere à condição 1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva. no
caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n"
7.892/13 e alterações.
1.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante durante o seu transcurso. desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal
de J uarez Távora.
1.3. Caso o licitante não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital. bem assim.
não mantenha as condições de habilitação. sem r' .:juízo das penalidades cabíveis. a Prefeitura declarará
sem efeito os atos de classificação final, adjudicação e homologação e convocará licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo e nas mesmas condições cio primeiro colocado.
1.3.1. Os autos do processo licitatório serão encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a
convocação, através de aviso no Diário Oficial do Estado. dos demais licitantes classificados para sessão
de reabertura do certame.
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1.3.2. Iniciada a reumao, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o licitante e, em seguida,
procederá conforme o disposto neste edital.
1.3.3. Caso não obtenha sucesso na negociação com o segundo colocado, o Pregoeiro negociará com o
licitante subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de proposta com
o preço igual ao do primeiro colocado.
1.3A. Se nenhum licitante baixar seu preço para o preço do primeiro colocado, aplicar-se-á o disposto no
art. 4°, inc. XXIII da Lei n" 10.520/2002 e art. 27, §3° do Decreto 5450/2005.
1.3.5. Obtida proposta que atenda às exigências do edital e verificada a habilitação do licitante, o
Pregoeiro negociará com o licitante para que o mesmo reduza seu preço ao valor da proposta do licitante
mais bem classificado, tendo como objetivo a for.uação do cadastro de reserva, na forma do artigo II, §1°
do Decreto 7.892/1 3 e alterações.
1.3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor.
IA. A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura da Ata, bem
como durante o período de sua vigência.
1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. a contar da data de publicação no
Diário Oficial do Estado.
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal ele Juarez Távora a firmar as
contratações que deles poderão advir.
I.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata ele registro de preços. inclusive o
acréscimo de que trata o § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
1.8. Em caso de adesões, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço, observados as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prej udique as obrigações presentes e .uturas decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador.
1.8.1. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso,
após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão
gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata.
1.8.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam. por órgão ou
entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços,
1.8.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder. na totalidade.
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

XI - DA REVISÃO DOS PREÇOS

I. Os preços registrados permanecerão fixos e irrec< ustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio económico- financeiro, a
ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de
fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de Juarez Távora a
variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos
comprobatórios da majoração.
4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos bens pelo preço
registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.
5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente. tornar-se superior ao preço
praticado no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado.
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6. A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado. não pude cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.
8. Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
9. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade. do compromisso assumido na Ata de
Registro de Preços quando:
II. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso.
13. A pedido do fornecedor.

XII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

I. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
1.3. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Prefeitura, sem
justificativa aceitável;
IA. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
1.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IY do caput do artigo 87 da Lei n" 8.666/93 ou no artigo 7°
da Lei nO 10.520/02;
1.6. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prej udique o cumprimento da ata. devidamente comprovados e
j usti ficados:
1.7. Por razão de interesse público; ou
1.8. A pedido do fornecedor.
1.9. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa. o cancelamento ocorrerá mediante
determinação da Prefeitura Municipal de Juarez Távora.

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 - Centro J uarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36

XIII- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

I -No final da sessão, a licitante, que quiser recorrer, deverá manifestar. imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas, para apresentar contra-razões em igual número de dias que. começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do
processo à autoridade competente para a homolog.cão.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
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4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adj udicará o objeto do certame à Iicitante vencedora e homologará o procedi mente.
5 - a recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
inval idação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

XIV - DOSPRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

I - as combustíveis deverão ser fornecidos em locais apropriados e que distem no máximo 20 (vinte)
quilómetros no prédio sede da Prefeitura Municipal e serão fornecidos de forma imediata após a entrega
da ordem de abastecimento/fornecimento, contendo a especificação dos produtos e a quantidade, emitida
pelo Departamento de transporte, devidamente autorizada e identificado.

XV-DA FORMA DE PAGAMENTO

I - a pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁ vaRA/PB.
2- a pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasi I ou outra instituição bancária da
contratante.
3- a pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Futura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação ela despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-à após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para a Contratante.
5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = IxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1= CTx/IOO)
365

Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

XVI-DACONTRATAÇÃO
I - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do termo ele contrato;
cuja respectiva minuta constitui, anexo do presente ato convocatório.
1.1 - Se. por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a
Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação
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por meio eletrônico hábil de informações. certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
1.2 - Se não for possível atualizá-Ias por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis. comprovar a sua situação de regularidade de que trata o
subi tem 1.1 deste item XVI, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
2 - A adjudicatária deverá no prazo de 02 UJis) dias corridos, contados da data da convocação,
comparecer a sede da Comissão Permanente de Licitação do Município de JUAREZ TÁ VORA/PB, para
assinar o termo de contrato.
3 - Quando a Adj udicatária, convocada dentro do prazo ele vai idade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que trata o subirem 1.1 deste item XVI, ou se recusar a assinar o contrato, serão
convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas
à celebração da contratação.
3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis. contados da divulgação
do aviso.
3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba.

XVII- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
I - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total
ou parcial do objeto do presente Edital:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando
considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.l) de 0,3% (três décimos por cento) por dia. a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento
do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso. sobre o valor dos produtos não
entregues.
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações. no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, constantes do instrumento contratual, ou, ainda, fora das especificações contratadas;
b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado. contada da
comunicação da Contratante (via internet. fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de I ornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade.
2 - O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos ,1 Contratada e, caso não sejam
suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.
3 - As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente. ou não. de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo ele 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para
licitar e contratar, cujo prazo ele defesa será de 10 (dez) dias úteis.
4 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. devidamente
justificado c comprovado. ajuízo da Administração.
a) A critério da Administração, poderão ser susvensas as penalidades. no todo ou em parte, quando o
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atraso na entrega for devidamente justificado pel Fornecedor e aceito pela Contratante. que fixará novo
prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal n°. 8.666/93 poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis,
observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de
eventos configuradores de força maior ou caso fortuito. COIllO tais caracterizados em lei civil.
7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em caso
de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada. o valor devido será cobrado administrativamente
ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os
encargos correspondentes.
8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei n° 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou as emprr. .as que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praucarem, por meios dolosos. fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

XVIII - DA GARANTIA CONTRATUAL
I - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

XIX - DAS DISPOSIÇÓES FINAIS

I - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público. a finalidade e a segurança da contratação
2 - Das sessões públicas de processamento cio Pregão Presencial serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
2.1 - Às recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
3- Todos os documentos de habilitação; cujos envelopes forem abertos na sessão; e as propostas; serão
rubricados pelo Pregoeiro; e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado no diário oficial do Estado e do Município.
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação. passíveis de divulgação. serão publicados no DOE.
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação elas demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de .J UAREZ TÁ VORA/PB, após a
celebração do contrato.
7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até O J (um) dia
útil anterior à data fixada para recebimento das pi. postas.
7.2 - Acolhida à petição contra este Edital. será designada nova data para a realização do certame.
7.3 - As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento vigente do
Município de JUAREZ TÁ VORA
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As eventuais contratações ocorridas em outros exercícios financeiros serão custeadas com recurso daquele
exercício.
7.4 - O edital estará disponível para os interessados no setor de licitação. no endereço constante no
preâmbulo deste termo, no horário de expediente normal de 08:00hs. As 12:00hs.
7.5 - Esta licitação poderá ser anulada ou revogada, aumentada ou reduzida nos limites estabelecidos por
lei, sem que tenham as adjudicatárias direito a qualquer indenização, sempre quando os atos forem mais
convenientes para a Administração, desde que bem justificado.
8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
9 - Os licitantes assumem todos os custos li': preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será. em nenhum caso, responsável por esses custos. independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
10 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonornia,
a finalidade e a segurança da contratação.
II - 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 acessível a todos. atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação,
12 - Integram o presente Edital:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preço;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV - Modelo de declarações;
Anexo V - Modelo de proposta de preços;
Anexo VI- Modelo de declaração de pleno atendimento dos requisitos de Habilitação;
Anexo VII - Modelo declaração ME e EPP
Anexo VIII - Modelo de declaração de localização de estabelecimento

as na esfera administrativa. será

JUAREZ
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ANEXO I - PREGÃO PRESENCIA I_, REGISTRO DE PREÇO W 002/2015.

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1. OBJETO

1.1. Registro de Preço para eventual aquisição parcelada de Combustíveis, destinados ao
abastecimento dos veículos pertencentes à frota municipal. conforme especificações e quantidades
estabelecidas abaixo:

LOTE I - DESTINADOS A TODOS AS EMPRESAS INCLUSIVE ME E EPP

ITEM UNO· OESCRIÇji. , QUANT. P. UNIT P. TOTAL

I LT OLEO DIESEL 34.500

2 LT OLEO DIESEL SIO 41.250

3 LT GASOLINA COMUM 41.250

LOTE II - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS ME E EPP

ITEM UNO OESCHIÇAo QUANT. I'. UNIT 1'.TOTAL
I LT OLEO DIESEL 11.5()()

2 LT OLEO DIESEL SIO 13.750

3 LT ETANOL 5.000

4 LT GASOLINA COMUM 13.750

1.2 Local e Prazo do fornecimento: Os combustíveis deverão ser fornecidos ele forma imediata. em local
apropriado e que distem no máximo 20 (vinte) quilómetros no prédio sede da Prefeitura Municipal.
mediante ordem de abastecimento pelo Departamento de Transporte.
1.3 Adjudicação do Objeto: será por quantidade
1.4 Da estimativa a ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser adquirido pela Prefeitura Municipal
de Juarez Távora, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço. é o equivalente a no mínimo 60% (trinta
por cento) de cada item constante deste termo.
1.5 Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro
de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma. desde que
autorizado pela Prefeitura Municipal de Juarez Távora e aceito pelo fornecedor. até o limite de 5 (cinco)
vezes o quantitativo de cada item registrado na Ati'. de Registro de Preço.
1.6 Da validade de ata de registro de preço: A ara de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses,
a contar de sua publicação no Diário Oficial.

2. JUSTIFICATIVA
Rua José Mendonça de Araújo. N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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2.1. Tendo em vista a manutenção dos serviços públ icos, faz-se necessano a Aquisição de
combustíveis, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes à frota municipal.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns. nos termos da Lei n°
10.520, de 2002, alterações, subsidiariarnente a Lei n." 8.666/93 alterações e demais normas inerentes à
espécie.

4. DOS PRAZOS, DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO

4.1 Os combustíveis deverão ser fornecidos em locais apropriados e que distem no máximo 20 (vinte)
quilómetros no prédio sede da Prefeitura Municipal e serão fornecidos de forma imediata após a entrega
da ordem de abastecimento/fornecimento, contendo a especificação dos produtos e a quantidade, emitida
pelo Departamento de transporte, devidamente autorizada e identificado.

5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1. Pelo menos um atestado de capacidade técnica que comprove a empresa já ter contratado com órgão
(s) público (s) ou privado (s) com especificações compatíveis com o objeto licitado em papel timbrado
contendo, endereço, fone/fax, assinado e rubricado e reconhecido lirma em cartório por pessoa
competente.

Parágrafo primeiro: entendem-se como pessoa competente, sócios, ordenador de despesa, secretários,
diretores ou Dirigentes.

5.2 Registro na ANP - Agencia Nacional de Petróleo, de acordo com a portaria 116/2000, de 05/07/2000,
informando a Bandeira Distribuidora.

5.3 Atestado emitido pelo INMETRO, quando a regularidade da aferição metrológica das bombas de
combustíveis do estabelecimento.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO
6.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente. sem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser dp, ida e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador.
6.2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do Pregão Presencial;
c) descrição do objeto da presente licitação. com todos os elementos em conformidade com as
especificações neste Termo de Referência;
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado ú data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
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transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Descrição do objeto;
f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.

6.3 - O pregoeiro poderá solicitar às licitantes que forneçam os esclarecimentos que julgar necessários em
relação à planilha de custos.
6.4 - Em caso de divergência entre os valores apresentados expressos em numerais e por extenso,
prevalecerão estes. Eventuais correções poderão ocorrer, quando da análise das propostas, tendo por base
a quantidade prevista e o preço unitário proposto.
6.5 - Em caso de não incidência e/ou isenção de impostos, a licitante deverá indicar o documento legal que
determine o benefício.
6.6 - O objeto da licitação deverá ser de acordo com as condições contidas neste Termo de Referência.
6.7 - Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos
custos.
6.8 - Não é permitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto da presente
licitação.
6.9 - Os preços propostos pela licitante vencoíora permanecerão irreajustáveis, EXCETO quando
comprovadamente comprometer o equilíbrio ecor.omico-financeiro deste termo contratual.
6.10 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus
anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
6.11 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas no Edital e anexos

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 O Contratado, obriga-se a:
7.1.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações no Termo de Referência, anexos e proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
7.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
7.1.3. Manter, durante toda a execução do cont. "lo, em cornpatibi Iidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo
de Referência ou na minuta de contrato;
7.1.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos. exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho cio menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato.
7.1. 7 Permitir e facilitar a fiscalização do Contratado devendo prestar os informes e esclarecimentos
sol icitados;

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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8.1. A Contratante obriga-se a:
8. I. I. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
8.1.3. Emitir requisição de ordem de abastecimento, através do servidor responsável.

9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
9. I. A fiscal ização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
9. I. I. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
9.2. A fiscalização de que trata este item não ,_xclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Administração ou ele seus agentes e prepostos, de conformidade
com o ali. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encami nhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10.DAS SANÇÕES ADl\lINISTRATIY ~

JUAREZ TÁ

10.1. A disciplina das sanções administrativas apli
prevista no Edital e legislações correlatas.

.citação e da contratação é aquela
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ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE .JUAREZ TÁVORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial n? 002/2015

No dia de de 20_, a Prefeitura Municipal de Juarez Távora, situada Na Rua José Mendonça
de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB - CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36,
representado pelo , nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
alterações, subsidiariamente a Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, do Decreto n° 7.892, de
23 de janeiro de 2013, alterações e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão presencial n" 002/20 15, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor
Beneficiário , localizado , inscrito no CNPJ sob o n°
_________ , representado pelo ~ conforme quadro abaixo:

LOTE I - DESTINADOS A TODOS AS EMPRESAS INCLUSIVE ME E EPP

Quarr'dade Preço Unitário Valor AnualItem Descrição Anual
(B) (A) (C) = (A)x(B)

I
TOT AL ANUAL (R$)

LOTE 11- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS ME E EPP
--_._

Quantidade Preço Unitário Valor' AnualItem Descrição Anual
(B) (A) (C) = (A)x(B)

I
TOTAL ANUAL {R$) -

Adjudicação do Objeto: será por quantidade
Da estimativa a ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser adquirido pela Prefeitura Municipal de
Juarez Távora, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço. é o equivalente a no mínimo 60% (sessenta
por cento) de cada item.
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro de
preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma. desde que
autorizado pela Prefeitura Municipal de Juarez Távora e aceito pelo fornecedor, até o limite de 5 (cinco)
vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.
Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá vai idade ele 12 (doze) meses, a
contar ele sua publicação no Diário Oficial.

1. DO PRAZO E DOTAÇÃO
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1.1 O prazo início do objeto ora licitado. conforme suas características e as necessidades da Prefeitura. e
que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, considerado a partir da emissão da ordem
de fornecimento. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento
vigente Recursos Próprios do Município.

2. DO PAGAMENTO

2.1 O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁ VORAlPB.
2.2 O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.
2.3 O pagamento somente será efetuado após o "atesto". pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal': atura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa. o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-a após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para a Contratante.
2.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento. desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = IxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I= índice de atualização financeira. calculado segundo a fórmula:

1= (Tx/IOO)
365

Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

3.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 dias
úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, que, após cumpridos os requisitos de publicidade. terá efeito de
compromisso entre as partes.
3.1.1. Deverá ser incluído para formação de cadastro de reserva, na respectiva Ata o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor. na sequência da classificação do
certame, na forma do disposto no artigo II, § 10 .IJ Decreto 7.892/13, respeitando-se, nas contratações, a
ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata.
3.1.2. O registro a que se refere à condição 3.1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva. no
caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/13.
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3.2. o prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal
de JUAREZ TÁ VORA/PB.
3.3. Caso o licitante não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, bem assim, não
mantenha as condições de habilitação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a Prefeitura declarará sem
efeito os atos de classificação final, adjudicação e homologação e convocará licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo e nas mesmas condições do primeiro colocado.
3.3.1. Os autos do processo licitatório serão encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a
convocação, através de aviso no Diário Oficial do Estado, dos demais licitantes classificados para sessão
de reabertura do certame.
3.3.2. Iniciada a reunião, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o licitante e, em seguida,
procederá conforme o disposto no edital.
3.3.3. Caso não obtenha sucesso na negociação com o segundo colocado, o Pregoeiro negociará com o
licitante subsequente e, assim sucessivamente. na ordem de classificação. até a apuração de proposta com
o preço igual ao do primeiro colocado.
3.3.4. Se nenhum licitante baixar seu preço para o preço do primeiro colocado, aplicar-se-à o disposto no
art. 4°, inc. XXlIl da Lei n" 10.520/2002 e art. 27, §3° do Decreto 5450/2005.
3.3.5. Obtida proposta que atenda às exigências do edital e verificada a habilitação do licitante, o
Pregoeiro negociará com o licitante para que o mesmo reduza seu preço ao valor da proposta do licitante
mais bem classificado, tendo como objetivo a formação do cadastro de reserva, na forma do artigo II, § I°
do Decreto 7.892/1 3 e alterações.
3.3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor.
3.4. A licitante vencedora deverá manter todas as cmdiçõcs de habilitação para a assinatura da Ata, bem
como durante o período de sua vigência.
3.5. A Ata de Registro de Preços terá vai idade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no
Diário Oficial do Estado.
3.6. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁ VORA a firmar
as contratações que deles poderão advir.
3.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata ele registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1° do artigo 65 da Lei n? 8.666/93,
3.8. Em caso de adesões, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço, observados as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prej udique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador.
3.8.1. As adesões às atas somente poderão ser eletuadas com autorização do órgão gerenciactor e, no caso,
após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização elo órgão
gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aqur.ção ou contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata.
3.8.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou
entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
3.8.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.
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4.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econormco
financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de
preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
4.3. Para a concessão desta revisão, a empresa Ieverá comunicar a Prefeitura Municipal de JUAREZ
TÁ VORA a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os
documentos comprobatórios da majoração.
4.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá executar o contrato pelo preço registrado,
mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.
4.5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente. tornar-se superior ao preço
praticado no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.6. A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
4.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade. confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, desde que a comunicr., ào ocorra antes da entrega dos produtos.
4.8. Ocorrendo a situação acima descrita, a Preleitura poderá, ainda, convocar os demais fornecedores
para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.10. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumiclo na Ata de
Registro de Preços quando:
4.11. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso.
4.13. A pedido do fornecedor.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE _P_R_E...!..Ç_O_S _

5.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
5.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.1.2. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Prefeitura, sem
justificativa aceitável;
5.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
5.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei na 8.666/93 ou no artigo 70
da Lei na 10.520/02;
5.2. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata. devidamente comprovados e
justificados:
5.2.1. Por razão de interesse público; ou
5.2.2. A pedido do fornecedor.
5.3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa. o cancelamento ocorrerá mediante
determinação da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁ VORA/PB.
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6. DOSPRAZOS,DASCONDIÇÕESE DO LOCAL DOOBJETO DA LICITAÇÃO.

6.1 Os combustíveis deverão ser fornecidos em locais apropriados e que distem no máximo 20 (vinte)
quilómetros no prédio sede da Prefeitura Municipal e serão fornecidos de forma imediata após a entrega
da ordem de abastecimento/fornecimento, contendo a especi ficação dos produtos e a quant ielade, emitida
pelo Departamento de transporte, devidamente autorizada e identificado.

7 - DASSANÇÕESPARAO CASODE INADlMPI:E~_ENTO

7.1 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total
ou parcial do objeto:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento elo contrato e outras obrigações assumidas, quando
considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b. I) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir elo primeiro dia útil subsequente ao do vencimento
do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos produtos não
entregues.
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, constantes do instrumento contratual, ou, ainda, fora das especi ficações contratadas:
b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da
comunicação da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência,
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de; ornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade.
7.2 - O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam
suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.
7.3 - As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo ele O,) (ci nco) dias
úteis a contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para
licitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.
7.4 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, ajuízo da Administração.
a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo
prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
7.5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal n°. 8.666/93 poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, COI11 a aplicação das penalidades cabíveis,
observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
7.6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de
eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.
7.7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor elas notas fiscais e/ou faturas,

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encargos correspondentes.
7.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei n° 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou as empr. sas que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude ele aros ilícitos
praticados.

JUAREZ TÁ VORA/PB, __ de _ ele 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TA VORA

jRazão social ela empresa]
Representante legal: [nome completo]

Cl.Inúmero e órgão emissor]
CPF:[número]

Instrumento de outorga de poderes:[procuração/contrato social/estatuto social]

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/000 1-36



ESTADO A P RAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 002/2015

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE MINUTA DO CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
JUAREZ TÁ VORA, ESTADO DA PARAIBA, E
A EMPRESA: ****, TENDO POR OBJETIVO A
AQUISIÇÃO PARCELADA DE
COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL

De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município Juarez
Távora, Estado da Paraíba, com Sede na Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-PB,
inscrito no CNP J/MF sob o n." 08.919.490/0001-36, ora representado pelo Senhora Prefeita Municipal
Maria Ana Farias dos Santos, portador do CPF /M F n." 952.710.154-91, residente e dornici Iiado na Rua
Adalberto Pereira de Melo, n 43 - Centro Juarez Távora - PB, e de outro lado, como CONTRA TADO(a),
e assim denominado no presente instrumento, ora) Proponente: ****, com sede ****, n° ****, CIDADE:
****, CNPJ/****. Representado(a) pelo senhor(a) ****CPF**** RG ****.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão presencial registro ele preço - 002/20 IS, processada
nos termos da Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, apl icando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei federal n° 8.666, .'e 21 de j unho de 1993, com alterações posteriores, Lei
complementar n." 123/2006 e suas alterações, Decreto n." 7892/13 e alterações bem como toda legislação
correlata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OB.fETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: REGISTRO DE PREÇO para Aquisição parcelada de combustíveis.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial Registro de Preço - 002/2015 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro J uarez Távora -PB
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O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 0,00 (Por extenso).

CLÁUSULA QUARTA - DA REVISAO DOS PREÇOS:
OS preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
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A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio económico- financeiro, a
ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de
fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de JUAREZ
TÁVORA a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os
documentos comprobatórios da majoração.
Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá realizar o fornecimento pelo preço registrado,
mesmo que a revisão seja posteriormente julgada ~J:ocedente.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente. tornar-se superior ao preço praticado
no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado.
A ordem de classificação das Iicitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do fornecimento.
Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
O licitante vencedor somente será liberado, sem r nalidade, do compromisso assumido na Ata de Registro
de Preços quando:
Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas decorrentes do objeto da presente Iicitação correrão por conta do orçamento vigente do
Município de JUAREZ TÁVORA
As eventuais contratações ocorridas em outros exercícios financeiros serão custeadas com recurso daquele
exercício.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado parceladamente em a.e 30 dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura
no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA/PB.
O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.
O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-a após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para a Contratante.

Rua José Mendonça de Araújo N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acre cido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data cio efetivo pagamento à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = IxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1= CTxllOOl
365

Tx = utilizar IPCA (lBGE)
N =Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS, VIGENCIA:

o prazo início do fornecimento do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades da
Prefeitura, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, considerado a partir da
assinatura do contrato:

Início do fornecimento: Logo após assinatura do contrato, mediante ordem de fornecimento do
setor de transporte.

o Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até o dia * * 1**/* * * *. O prazo constante nesta
cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art, 57 da
Lei Federal n." 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZO E DO LOCAL

Os combustíveis deverão ser fornecidos em locais apropriados e que distem no máximo 20 (vinte)
quilôrnetros no prédio sede da Prefeitura Municipal e serão fornecidos de forma imediata após a entrega
da ordem de abastecimento/fornecimento, contendo a especificação dos produtos e a quantidade, emitida
pelo Departamento de transporte. devidamente autorizada e identificado.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obripnções da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
Emitir requisição de ordem de abastecimento, através do servidor responsável.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

o Contratado obriga-se a:
O Contratado deve cumprir todas as obrigações nesta Minuta e proposta. assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e. ainda:
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração. inerentes ao objeto da presente licitação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, W·.l mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. exceto nas condições autorizadas nesta minuta
de contrato;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.
Permitir e facilitar a fiscalização do Contratado devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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CLÁUSULA DÉ:CIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

A rescisão Contratual poderá ser:
Determinado por ato unilateral e escrito da CON fRATANTE. nos casos enumerados no Art. 79 da Lei
Federal n.? 8.666/93.
Amigável. por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da Autoridade
competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência da CONTRATANTE.
Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 ela Lei Federal n." 8.666/93, sem que haja
culpa do(a) CONTRATADO(a), será essa ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido.
A rescisão Contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 da Lei Federal n." 8.666/93 acarretará as
consequências previstas no Art. 80, Incisos I e IV. no que couber ambos da Lei Federal n." 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou
parcial do objeto da presente Minuta do Contrato:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas. quando
considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção:
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.l) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia úti] subsequente ao do vencimento
do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso. sobre o valor dos produtos não
entregues;
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações. no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, constantes do instrumento contratual. ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que
o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda. fora das especificações
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contratadas;
b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato e não discriminado nas al íneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da
comunicação da Contratante (via internet, fax, co.: cio etc.), até cessar a inadimplência.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de ü:2 (dois) anos da declaração da penalidade.
O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam suficientes,
a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.
As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo
com a gravidade da infração. facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.
As penalidades só poderão ser relevadas nas hi, óteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, ajuízo da Administraçao.
a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega dos materiais for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que

. fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art, 79 da Lei Federal n°. 8.666/93 poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis,
observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de
eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.
As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas, Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou
inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os
encargos correspondentes.
Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos 111e IV, do artigo 87, da Lei n° 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Fica desde já eleito o Fórum da Comarca de Alagoa Grande - ps, Estado da Paraíba, para dirimir questões
resultantes ou relativas à aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera Administrativa.
E por estarem assim justos; Contratados e Concor-: ..ntes com todas as Cláusulas e condições ora aj ustadas,
as partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três) vias de igual teor, na
presença de duas Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE. no

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro J uarez Távora -pn
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prazo legal, providenciar a publicação, na imprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 61,
Parágrafo Único, da Lei Federal n." 8.666/93, tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos.

JUAREZ TÁ VORA, **** de ******* de ****

Maria Ana Farias dos Santos
Prefeita/ CONTRA TANTE

******************
CONTRATADO

TESTEMUNHAS
1.0~R~G~N~o--------------------------

2.°~R~G~N~.o--------------------------

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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ANEXO IV - Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

__________ ,CNPJ
.,----,,--_-,-- ' por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial na 002/20 15, DECLARA expressamente que:

(nome do licitante sediada

a) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de
dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
b) não possuir dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção,
assessoramento superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de
JUAREZ TÁVORA, Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados, nos últimos
60 (sessenta) dias corridos, anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
c) não estarem impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer
de suas entidades descentralizadas.
d) não ter sido declarada inidônea por Órgão ou I or Entidade da Administração Direta, por Autarquias,
Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
e) que não se enquadre nas vedações previstas no artigo 90 da Lei na 8.666, de 1993.

(cidade e estado) de de20

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: _
Cargo ou carimbo do declarante: _
N° da cédula de identidade e órgão emitente: _
Telefone, fax e e-mail para contato:

OSS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarcz Távora -PS
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ANEXO V - Modelo de Proposta de Preço

(Papel timbrado da licitante)
PROPOSTA DE PREÇO

_(NOME DO LICITANTE) CNPJ n° 1_,
sediada (endereço completo, te/dom, fáx e e-mail afualizados) , por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão N° 002/2015, apresenta
Proposta de Preço para o fornecimento licitado, conforme abaixo especificado:

LOTE I - DESTINADOS A TODOS AS EMPRESAS INCLUSIVE ME E EPP

UND· P,UNTT P. TOTAL

LOTE II - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS ME E EPP

P. TOTALP.UNTT

VALIDADE DA PROPOSTA: DIAS (mínimo de 60 dias)

BANCO (Código): AGÊNCIA (Código PRAÇA: _
BANCO (Nome): --- CONTA CORRENTE: ~.~__

(cidade e estado) de de 20

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: ------
Cargo ou carimbo do declarante: _---:- _
N° da cédula de identidade e órgão emitente:
Telefone, fax e e-mail para contato: :------:-:---__ -:-__ -:----::-__ --;-

** Este formulário deverá ser inserido no envelope de Proposta de Preço.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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ANEXO VI - Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

:--::--_~-:-- --::---:---=- --:--:---::-::-.,---,---, por interrnéd io de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nO002/2015, DECLARA expressamente que:

__ (nome do licitante ,CNPJ sediada

Tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os
termos deste pregão e seus anexos inclusive aos requisitos de HABILITAÇÃO constante no edital.

(cidade e estado) de _ ele :20 .

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: -----------------
Cargo ou carimbo do declarante: __
N° da cédula de identidade e órgão emitente:
Telefone, fax e e-mail para contato: _

OBS: Esta declaração deverá ser apresentada fora do envelope de Documentos de Habilitação

Rua José Mendonça de Araújr , N 171 - Centro Juarez Távora -PS
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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ANEXO VII - Modelo de Declaração - Somente para Micro e Pequenas Empresas

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) CNPJ N° com
sede ,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para
fins do Pregão Presencial n" 002/2015, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que:

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei
Complementar 123/2006 e suas alterações.
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não
incide nos impedimentos do § 4° do art. 3" da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

(cidade e eSTado) de de20 .

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: ----------
Cargo ou carimbo do declarante: .
N° da cédula de identidade e órgão emitente: . . _
Telefone, fax e e-mail para contato: _ _

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de habilitação e proposta logo
após o credenciamento

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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ANEXO VIII - Modelo de Declarare/o - Localização de Estabelecimento

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ N°_ com
sede ,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para
fins do Pregão Presencial n" 002/2015, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que:

O estabelecimento comercial é situado no endereço , cuja distância é
de km do local onde encontra-se Prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez Távora
localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB - CEP - 58387-000.

(cidade e estado) de de20 .

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: ---------------
Cargo ou carimbo do declarante: ------
N° da cédula de identidade e órgão emitente:
Telefone, fax e e-mail para cantata:

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de habilitação e proposta logo
após o credenciamento

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.49010001-36



Pre{ejtl!r~ Mumr.. de Juarez Tãvora

~,:~}!:~

36 JoioPessoa - Quinta-feira, 19 de Janeiro de 1015
:üfllM'WW'

DiárioOficial~. -
OBJETO: Contmtaçâo da Banda Luan Forre Estilizado, parólrealizar uma apresentação artística no di;'l
07;03/2015, durante a festa de S~OSebastião na cidade de Juripirauge.
VAl.Ol{ TOTAl.: K,S35.00(},OO (Frima c cinco mil reaisj.
HINTE DE RECURSOS: FPM, ICMS c DIVERSOS.

Jw·ipirallgaí)lBI. :!7 de janeiro de :!015.
P.\1I1.0n.\l.I.-\ n:IXt:IR.\
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RArlFICAÇ.\O
Ii'iEXIGIRILIDADI: DE LlCITAÇ ..\O ~." HU4/Z11l5

Torna-sepúblico pdra conhecimento dos irueressedos. que RATH:IC'Oe IIUMI H..(I(;O ~IINL.\I(JlHI~
LIDAI)E ,)1: LICITl.,c.,;AO N."004!2ClI5. com base 1\0 Parecer da Procuradoria Jurídica do í\1U1lir.:ipi(le
outras informações que constam dos euros, fundnmcruaudo »o InCISOIII do ,\11. 25 da Lei 11,"~Ul{)(I/<),)
c alterações posteriores. cm favor elaempresa: GUSTAVOMARQUI~SDE AZEVEDO - Mli. CNI'J 11"

19.7H70IiOOOI-49.
UBJETO: Contratação de Fchpc Lemos, para realizar uma apresC'nt3ç~hlartfsuca no dia 117\13/20 15,
durante a festa dI;;Sào Sebastiâo na I.:i~tad~de Juripirunga.
VALORTOTAl.: RS L5,OOO,t}1) lQ\Jinl.~~ mil reais).
FONTE DE RECURSOS: FPM.ICMS c DIVERSOS.

. Juripirungaíl'B). ~i dejaneiro de 2015,
P.UILO DALlA TEIXEIRA
PREFEITO MUi'iIClPAL

TERMO DE R'\TIFICAS:·~()
I:-iEXI(;IIII1,IOAln; ln: I.ICITAÇAO x- OU51!1l15

rara conhecimento dos, interessados. que IC·\T1FICOc 1\l lt\H II ()( iI) a INL.\ltiIHI
. L1CITA(,'ÀO N," 005/::!O I 5, CI,)!'n b:ISC n\I ?;uce~1 da PilJÇ\u:I(lllri:1 JUfidil:'a dI) MIIJlil,;ipio ("

outras inlintn:l,.·ões que const:Ul1 dos nutus, t'und:lI11cnt:mdono lnci:-;\) III du .\rt 25 da Lei n,\)S,{)()(l.'9J
l' alh,'f<l(,'l'lesposlcri\lres, cm f:wor d.:lempresa: JDRW SHOWS lJ'DA, C~IIJ ni' I7,-16642líOOtli··(lS
OBJFTO: Contr'.u:lvãu de Ciahricl DlIli7,. para realiZaI uma ajlrCSenlaçào :u1íSlil':.!JW dia flK'!)]/2t)I:'i.
,1uruul': a festa dc Sá\>Schasti;\o na cidade de Juripiranga,
VALOR TOTAL: RS70.(M,H},tlt)~SCkllhl mil rcais!,
FONTE DE RECURSOS:FI'M,ICMS c DIVEKSOS.

. JlIripimnga[I'BI.li ú~janl'lr~I li..: 2\115
I'AULO DALI" TEIXEIRA
l'I<El'lrn) MLJNICII)AL

I'IU:,,'EITI!I(,\ 1\I1')\ICII'I\1.I>t:,1\ HII)IKA,'\{;.\

tSrIlATU OE CO:O;T!{AIll
CONTRATO No"11912UI5

1.\F:XIGIBII.IIMIlt: IlE LlCITAÇ.\O ';,"IIUII1II15
(,ONTRATAN'lE: I'REFEITURr\ MUf\')Cll'AL UI! JURlI'IRANGA
CI)N rRArADA, DUCIIMALE.\O SERVI(US E SOLlJÇ<JES ('RIMIVAS LIDA - ME. CNPI n·'
Iti,Ió6,9()~i(lOO 1·:'>5.
ORlETO: Conlrat:lt;àod~ Ramun Schnaydl.!r, para rcali7Jr umaaprCSl'lltao.;:'Iu :ll1islica Lli)di" Oó.:lll:'2U 15,
uurulILIJ a f!,jsladIJ Sãu Sl!hustiJll 11<\ çid".k dI! Juripir<:lllga,
V,\I.OR TOTAL: RS 15,OO(),OO i(,lulrm: mil r~'ajsl,
rUNTE DE RECUR,OS: FPM. lOIS " IlIVEIISOS.

Jeripiranga! PU), ~7 dl' jançir~) ~k 20!S,
P,\UI.O [lALIA TEIXEIRA - PREFEITOMUNICIP,\1.

EXTRATOOECU~TKATO
(:ONTI{,\TO No" IJ/lUI~

1:'\t:Xll;IRILIIlAOr.m: I.ICITAÇÃO )i.O UU5/1U15
(,O~Tf{AIANTF: I'KI'YEI fliKr\ ~IUI\.'I('ljlAI. DI~jllRlI'iKANtiA
CUNTRAfAD!\: JDI<WSIlOWS LTOA,Cf\I'J n" 17.4()6A21:t)OOI-O~,

: Comralll\'iio da Gabriel Dini/. pur;} realizar uma apn:~cnla\,i\o luLi_-;lir<lnll dia n:<:I),~··2015.
, fesl.l dI;' Sih) St:-bnsti.i(1n~\i,;id.IJI;' de Juripiranga.
fOTAL: RS 70,OOL),OO(Sclenta mil tc:w;l,

FUNTE DE RECURSOS; FPM. IC!\ISC' DIVERSOS.
V!(;fNClA: 90 dlil'ó,
JlU'lflinm~a\PB), '27 de jallcim de ~OI:'
PAULODALlA TEIXEIRA -PREFEITO MUNICIPAL

f.XTRATO Dr.C():'iTRATO
CONTRATO N." 12/20B

1:>t:XI(;18ILIIl,\llt: Ilt: I.ICITAç.\O~." 004l2UI;
CONTR/\TANTE: PREFEITURA MUMC1PAL DE JCRIP1RANGA
CONTKATAPA:(jlSrAVO rvl_.\IH)LFS DEAI.EVEDO- ML, CNPJ n" 1\),7·13_:'01'1)()OI_~')
()H_IFTO: Conlfillaç:1t) da F,~brí'1.I:mM,p:lr.1 reali/~lr IJI\M<lprc',\'nladul ,lrli"lica Ih' di" (1"·ll~·?lIt<;
t1llf;lOl~ ii ltostu dt' S.io S~[1i1:>lii'HIna L'id<lJt' ut' JUlipir:m~u.
VALOR TOT..\L: HS 15OljiJ,Ot)(QuilL/,c mill'Cal~1
FONTE Di: RECURSOS: 1-1''"'1. ICl\.1Sc DIVERSOS
VI(ilNClA: \)(1 dia~,
Jurlpir;ul~a! PB1, 27 dt:jaJlt·iro d~ .~o15
",\UI.O DALlA TEIXEIRA - PREFEITOMUNIClI'i\L

tXrRATO OE CO'irllATO
CO~TRATO N." 1I/2111~

I.WXI<;18ILlllAllt: UE 1.lcrIA(:ÃO .~.' OO.I/!U15
CU.\;TRATA:'\TF: PREFElrURA i\'IUI'dCIPAL OE .1UR1PIRANCiA
(.'{):-.lTR:\T..\[J..\:EST!\(.\U Mt'SIC fEST·'\S E RECTPÇÚE."i UDA-l\1E, 1_'NP.ln"O;ol,9I ,',:N3:LN)OI--,ü
Of:.II·.:O: l'('IlLWL<'U':')(_ld;llialLd,l LUil!l F'J~IÓrstil,i":ildO, p;U-íl ~~,dj/al IIllla dpl~'_""ÇIILli,:;k\,!lli<;II(;IIl(' I:ila
1)7.-1):;-10 J:'I. durullk' li f~~:t:i(k S:j(, SÇh;istl~lI)na ~Htadc de ,Iunpmlng.;l

VALOR TOTAL: R$ 3S,OOO.(JO (Trinta e cinco mil re"isl
FONTE DE RECURSOS, f I'M. ICMS, Ill\ EKSOS
\'IGl~NCIA: ')(t dias,
JuripimngalPBJ,2i de janeiro de 2015
PAULO nÁl.IATElXEIRA - PREFEITO ~11I"ICIPAI

EX IIUIO UE CONTRAro
CO,'TR-\TO~." 10/21115

INEXIGIBILIIlAIlt: "E LlCITA(.\O i"." 002/2111,
CllNfRATANTE. PREI;EITl.lRA 'll!r--:1CIPALUI: JURII'IRAN(iA
('UNTRAl.\[J:\: LU.\:-- l'IUJ\10(,.'ÜES E [VE:--JTOS LTD.A,- EPI1•CNPJ n' 0:',102 ~5b"'OOOI-Stl
OHJI~T().(\11l\I:lL,IÇM'dil Haudo 'bglliliC\)~, [>.1f:1 !e;tli/'ll Urll,laprcscutoçãc arusrica 111)dia l}(,:O.';~O15,
durante .. fcsm de Sào Scha~II:\(lIIJ cnlactc ~k' Junpiranga.
VALORTOTAL: R$ W,OOO,()(I iSc_~~'nt:llnill\',1Í~)

FONTE PC RECURSUS: FI'M.ICvIS,' IJIVU(SOS
'.·1CiÊNClA:I){Idias
,1,tripirangat,PB).2'7 de janeiro U\; 2\) I:'
jl!\UI.O DA1,L\ TI:p~[lI{:\ - PRrFTlTU t..1I_1"iIC1P:\1

PrefeituraMunicipal
de 'uarel Távora

l"f~'t~'~J""'l?LlCIT.SAO':' ~1'!,:~~:1
I'REFEITUR.~ ~Il. "ICII',\I.IJE JLAllt:/-T.\\'ORA

A\ ISO"!: I.I(TIA(,\O
')REC,\O PRF.SENCI'\I.!\Q nU2J2015

(SIU')
A Pn:l'ci:unl MlInil'ipill (L' Juan:z TiI\'Ilra-pn, nLI.,InlflHS da Lçi IO,:,20'(I~<.: disl)\lSI~'0,:sdil l.~';í.: "_:'f,h/Q3
t »I"I~ <likl(II.,Ô~'S,Lt'i ~Olllfll\>nltIH;jr11~ t 2J/2lH)(, i-dlt'raç~)t'~.I)el:reh) Il,~ 7:';\12:'11)\:; t' ..l!tr'lI':ô~s roem
C<":II\1I(IlI~1kg_l.-;i;,o.;:'" ";l,lln:lill,l, 1\1111:11flLIIoLçu ;I(J~ J1lkl~''i'';ldq:.CjliCIl':di/~II;IIICiL<I<;,h,1.:1 Irl(...blid;lIk
l'fq~;hl I'h.·;(·lll'nl SI~lcJ1lad~' Rl'gistrll {:~ l\l'I,"') di' 111')1,'nlelh'r pr.:',:,1 na 1'\11'01<1Ik L:'il:l'UÇÜU Indl[I;'W,
Sdl', Il':JlIlk' IkylTlpl'l'il.111:1 du "I't' Im'fI''!- jlll'VI Ihlr ikrn, l.,bll'li\ MHlll:1 ,r\'.lCISI(,'Au P:\RCFL.,\n/\
DI': t '()MH\!S i"iVl'JS, 1)l':S11\,\1;(1:-' "\\1 i\H.'\STFt'IMU\'T() IJUS VUCliLOS PER1T:;..;CI-:VrES
.\ FI\()Tt, \1Li\ICll' ..\L cu scv;;i\, pal;1 :IP..::f1m:ld,,~CllvC!l'lp":sti>: rWI1\'st:1c b:lbilit:lç;i,) que
rl"lli/.ar-A-:l ;,~;IO (liltl~ ii., d a I ~.\)~ '-w sCik ,I" Prd~'ilUt:I :'-.luniçipal (J,: J LI,\H.F7.TAVOR.\ fln, na
CPL Illralv,ado 11"R'hl J{l~t- \kndoJ:ç:1 "k ,\r:Jújl), _\! i-I --('t'lIlno 11Wrl:/.Tá\OI"d ~PB - C[P~ "S,;S"-Of)O

JUARE7. TA VOR,\.~:) de ,1;ln.:il() do;2U 1,'\
1<lIffde :\1t'lo Portn
PH'gH\~ir(1()ficial

PrefeituraMunicipal
de MãeD'água

.\\ ISO III:: St;~a'Ei\S.\O
TU:'oIAfJ:\ DE PI(EÇO n,·'ltll/2UIS

:\ pf\'silh:ak d~jCPIIOIIWI'llbli\ll ii SUSI'L'\sAu ~iJlI! di!;',U111/fl>l!l'SSll;11,;,(11<1,~'lIjiJ ubJl'lU ~ (\111 (Iii 1;-11,,';11)
d..:' A'>::;'_'~Silrja Jllridic()_AdlllinisIHI11\'JjUllto ~C'~:r';:"'i-ii) cJ" Admilli~lrJç;'O, {iahillC'LC PrcfC'ltllf:.rc PlüCII
r:l\\.Jria dll ~IIUI11:ir;1ltI~Mãe O'Ugll:\_ INI'TJRM,\(ÚéS: 0" jlllcrc~sad(rs put.J..::r;'o (,hlCr \) E(.1I1:111\<IRua
LI!ll hul,:L!l) .I..hgw.:irçdll, .:J8. \'l'ml\>, l'IL;dio \'1:: I'rdcitur:! Muniçipal d~' MAL /) :\(iU:\· hliH,lo da
fl.II,,;t"I. 11;1~tll:1(_'Clllo~S,l,' Pt'! llJ;~lleJl\e dI" Licilil\'i!:l (:111IOt!ll:o.tlSdi;l~ úteIS,1\(, IHlIÚli\l dI::k \,11)di I: OU
11,., Ilift'lI1i;l~<,':~ r--:h, L'icll'II(' rl~:,\;":.\·l-!,:s"){)Í)(l

\·t)\l'. D r\Gh-\· I'H, 2Xde hnç:!'\\ .I.' 2lll:,
Sih ôlllia ~vaf(', da Slh·a

Pn',ilh'llh' (b C'·I,

LAli~'I\,\nlKIII.hISI:A":\.'ih~t t\ ,'i l"",1I'7,1I1( IIUA'nlllli" 1l1l""Ql~,' ;.,j~
ROj)RltjOCAJI,lAXIILI"!>'" mitt ,ilul, t ulr rnb r 11mrrlllN,Ol

IIÚY'CI /100/1 HU/'PIC;jE.~'AI.I·r:,~'
:>J,CHU.íIlH ·'>11,"UI' II.ln ,\',H)fJt;/l'.11J1'

I'ln~f'EnllIC\ '1l).'KlrAL DEJO.\O I'ES~OA
."Íl'l'H'lad.. t\hlllil'ip;tl dt, S;tiull'

:\ '~l"-'~(IIiu .J \I rÍtIÍ<'a

EXTHAfO .~,~ 11:!7!ZUI5
PIHJ{ :E~ISOO,LV)$/2014

\S~',Td:tli:1 ~hllil':p;lj de S;,w.[.;01,1\lulli ...ipiu ~k Juúo 1'\,·~S\I'L<"llrlll' CI'iltrul,u!h.:,h'fU~lpúbli,'U, lia lixlll<I
d;1L:i ft',tl:'rat rl~,~,61}ti:''),~~ suas JH~ra~'üc~ p,'SIC'IHIIC~ TER~'JO DE-CUNTR/\TU PA!C\ CREDEN
(·lA\11:N n), JI. ":\'J'lDADI:S I'ARA, PRO< 'FDIi\,' FNT()$ 11EANÁLlSE ('l.ji'\II~A PARA ATL:\DER
AS NECLSSil):\UES D,-\ PüI'ULA(_:\O DE loAo I'}:SSO:\ t DOS ML:'-JICil'IOS PI\CI UAJ)OS,
nrmat.l.1 p:.1r.\alt.:ndl'ras finaliJadcs prc(.'ipwls da AdmJ!listr:li,'àü, f~fÚ \'ig,~Ill'la ;IIC II linClI ~I~!~,\erl'icil)
1l1l,ulç~'iro,lc\:lIi\\.Is tlll t'HJ\M/\:VI[~TO PUHUCO N'" IO!!I(I/~UI.j., nm RC(lIl~lh bmul~l'i!\.I~ ~ n,1
sq/.\unted01;1.;:h'llrç;:ullclll;ÚIJ:
-lJJOI.lli..\l"',2,_q !-t2)::71-!\:II\C _CCJi\\'E_'\I,\LJ:\CONTRi\I/\D:VSUI'I.E.'IF." r:\K DESER\'l('(JS
UI' ~!I,()i/' I: \1 l/I, CO\WLEX II1..\1 li, i\~1Ili'\/\n lllll\ I. I;. III lSPI rAi .\ i{
•!'l r:VIF' n ) J)F:-;I'I~S,\: ,;',()(I,}'-I - UI rH(J'-i:-:1 R\'Ir.,'( JSDI: ITR{ J_J'U J" 1'1'.\::';( )1\ Jt ·j{lllll_',\
• I'O\T!: 1'1 RIT!.I{SoS::''; - SLS
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Prefeitura Munic. de Juarez Távora

Mens~!?ope~e~.~!/~~e~~an~~9~icí p~p5~ H6 •
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA - ESTADO DA PARAlsA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL W 002/2015

(SRP)

A Prefeitura Municipal de Juarez Tavora-PB, nos terrn..s
da lei 10,520/02 e disposições da lei 8,666/93 e suas
alterações, Lei complementar n,o 123/2006 alterações,
Decreto n,o 7892/2013 e alterações bem como toda
legislação correlata, tornar publico aos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço na
forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada
do tipo menor preço por item, objetivando a AQUISiÇÃO
PARCELADA DE COMBUSTlvEIS, DESTINADOS AO
ABASTECIMENTO DOS VElcULOS PERTENCENTES A
FROTA MUNICIPAL, em sessão pública para abertura dos
envelopes de proposta e habilitação que realizar-se-à as
10:00hs do dia 13/02/2015, na sede da Prefeitura
Municipal de JUAREZ TAVORA/PB, na CPL localizado na
Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez
Távora -PB - CEP - 58387-000,

JUAREZ TAvORA, 28 de Janeiro de 2015

Raft de Melo Porto
Pregoeiro Oficial
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/02/2015 às 17:24:47 foi protocolizado o documento
sob o N° 05738/15 do Aviso da Licitação n° 00002/2015 referente ao exercício de 2015, referente a(o) Prefeitura
Municipal de Juarez Távora, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por
Nilcelanio Rogerio de Oliveira.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juarez Távora
Número da Licitação: 00002/2015eModalidade: Pregão Presencial

. Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 479.340,00
Objeto: AQUISiÇÃO PARCELADA DE COMBUSTíVEIS, í.'ESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEíCULOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL
Data do Ato: 30/01/2015
Data e Hora do Certame: 13/02/2015 10:00
local do Certame: sala da CPl - Juarez Tavora

João Pessoa, 03 de Fevereiro de 2015

Assinado I?letronicamente
conforme LC 18 oS, alterada peta LC 91/2009 e

pelo Reqimento Interno. alterado pe1i:l
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PS

Certidão de Recibo Protocolo. Doe. 05738/15. Inserido por Tramita (gerado automaticamente) em 03/02/2015 17 24.
Impresso por Nilcelanio R. de Oliveira em 03/02/2015 17:24. Autenticação 98e1723d5e36374f25eged888d8123a3


