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ESTADO AÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Prefeitura Uullic. de Juarez nvOt'~
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EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2015 - SRP
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/02/2015
HORÁRIO: A PARTIR DAS 12hOOmin

•
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 Registro de Preço, do tipo MENOR PREÇO, em sessão
pública, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁ VORA/PB, situada na Rua José Mendonça de
Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB, 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."
7892/13 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 inter- ante.
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 da Prefeitura Municipal de Juarez
Távora/FB, cujo endereço encontra-se no preâmbulo deste edital, iniciando-se no dia 20 de fevereiro de
2015 às 12hOOmin (horário local) e será conduzida pelo Pregoeiro. designados nos autos do processo em
epígrafe.

1- DO OBJETO

1 - A presente licitação tem por objeto a eventual AQUISIÇAO PARCELADA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA, DESTINADOS À HlGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
DE PRÉDIOS PÚBLICOS, detalhado as especificações no anexo I Crermo de Referência) do presente
Edital.

11- DA PARTICIPAÇÃO
I - Poderá (ão) participar do certame todos os licitantes enquadrados como M E e EPP que preencherem
todos os requisitos constantes neste ato convocatório nos termos da Lei Complementar n.? 147/2014.

2 - Não será aceita a participação de empresas nesta 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,
1.45312009, - 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 /' ' iso deste Edital.
2.3 Em processo de falência ou concordata.
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2.4 Estejam impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de
suas entidades descentralizadas.
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 indiretarnente pela União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
2.6 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei nO8.666, de 1993.
2.7 Empresas que não estejam enquadradas como ME e EPP.

111-DOCREDENCIAMENTO

• I - Para o credenciamento deverão ser apresentados, os seguintes documentos;
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto '·xial, 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 os 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 - DOCADASTRAMENTO

I - 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" e "d" deste
edital.

1.1.2 - Na hipótese de apresentação do CADASTRO 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.

I - 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 nOs I e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação 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.o004/2015
LICITANTE: CNPJ: _

ENVELOPE n° 1(DOC:UMENTOS PROPOSTA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ,JUAREZ TÁVORA/PB
CNPJ 08.919.490/0001-36

PREGÃO PRESENCIAL - n." 004/2015
LICITANTE: CNPJ: -:;- ___
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 lia postal, desde que. sejam protocolados na Prefeitura
Municipal de JUAREZ TÁVORA, no local vnde 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 do Pregão Presencial;
c) descrição do objeto da presente licitação, com toclos 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 todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Descrição da marca dos produtos;
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 anál ise das propostas, tendo por base
a quantidade prevista e o preço unitário proposto.
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5 - Em caso de não incidência e/ou isenção de in.postos, a licitante deverá indicar o documento legal que
determine o beneficio.
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 económico-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 insanáveis.
II - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por palie do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOLUMENTOS 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 constitutivo, 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 consolidação
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 data da abertura dos envelopes:
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo à sede ela licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da licitante
ou outra prova equivalente, na forma da lei.
d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) Prova de Regularidade através da apresentação de certidão negativa da inexistência de débitos
inadimpl idos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título Yll-A da Consol iducão das Leis do
Trabalho conforme dispõe o art. 3° ela Lei 12.440/2012.
f) Alvará de localização e funcionamento
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1.2.1 - Caso o licitante detentora do menor preço seja rnicroempresa 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 11.10 I/2005, expedida pelo Distribuidor do Fórum da sede da pessoa jurídica,
expedidas em até 90 (noventa) dias anterior a r'r.ta da abertura dos envelopes;

• 1.4 - 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 cr r.iprovar através ele documento oficial, sua condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 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 ele 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
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 ó contratação,
sem prej uízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n' 8.666, de 21 de j unho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanesce' tes, na ordem ele 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
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006.
1.6 O licitante microempresa 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,
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se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
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2 - Após os respectivos credenciarnentos, 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 doeu nentos de habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao 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 Ed ital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente 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 desclassificadas 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, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços,
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 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 de 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 com o autor ela oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
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 la 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 verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
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13 - Constatado o atendimento dos reqursitos de habi litação previstos neste Edital, a Iicitante 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, escoimada das causas que motivaram a inabilitação.

X- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
'l'!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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, nos 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 II, §IOdo Decreto 7.892/13 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?
7.892113 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 prejuízo das penalidades cabíveis, a Prefeitura declarará
sem efeito os atos de classificação final, adj udicação e homologação e convocará Iicitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo e nas mesmas condições do 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.
1.3.2. Iniciada a reunião, 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.
1.3.4. Se nenhum licitante baixar seu preço para r preço do primeiro colocado, aplicar-se-a o disposto no
art. 4°, inc. XXIII da Lei n° 10.520/2002 e art. 27, :j3° 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 formação do cadastro ele reserva, na forma do artigo II, §10
do Decreto 7.892/13 e alterações.
1.3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor.
1.4. 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 vai idade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no
Diário Oficial do Estado.
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1.6. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Juarez Távora a firmar as
contratações que deles poderão advir.
1.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § lOdo 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 aceitaçí I) ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras 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 DOSPREÇOS

I.Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequil íbrio 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.
6. A ordem de classificação das licitantes que r. 'eitarem 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 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 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.
lO. 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 sUP" .or aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso.
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13. A pedido do fornecedor.

XII - DOCANCELAMENTO DOREGISTRO 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;
1.4. 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 IV do caput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou no artigo 7°
da Lei n" 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 prejudique J cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
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.

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 "regoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do
processo à autoridade competente para a homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
5 - O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

XIV - ENTREGA ECRITERIOS DEACEITAÇÃO DOOBJETO

I - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada no município de Juarez Távora, no local
designado pela Administração, no horário das 08:00 horas às 17:00horas, no prazo não superior a 02
(dois) dias, após o recebimento da solicitação de c. mpra emitida pelo setor responsável.
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2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização cio contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
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3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4 - Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.

•
5 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subirem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo .

6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7 • Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários e outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora.

XV-DA FORMA OE PAGAMENTO

•

1 • O pagamento será efetuado parceladamente cm até 30 dias, contados da apresentação da nota
fiscal/futura no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁ VORA/PB.
2- O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.
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.
4 - 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-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:
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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
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XVI-DACONTRATAÇÃO

•

I - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do termo de contrato;
cuja respectiva minuta constitui, anexo do presente.ato convocatório.
1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato. as certidões ele 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
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-las 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
subitern LI 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 (dois) 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 de vai idade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que trata o subitern 1.1 dest« 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. I - 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 r;,rtir do primeiro dia LiliI 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.J) 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 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 reabi Iitação 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 I i! (dois) anos da declaração da penalidade.
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.
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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 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.
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.
S - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal na. 8.666/93 poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis,
observada a conclusão do processo adrninistrativc pertinente;
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 - 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 na 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 con.: atar com a Administração em virtude de aros ilícitos
praticados.

XVIII - DA GARANTIA CONTRATUAL
I - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação .
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• 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 do 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 er. elopes 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.
S - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE.
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA/PS, 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.
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7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até O I (um) dia
útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
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 TÁVORA: 02.02 - Gabinete do Prefeito - 0412220 I0.2002 - Desenvolver as
atividades do gabinete do prefeito - 02.03 - Secretaria de Finanças - 0412220 I0.2003 - Desenvolver as
atividades administrativas da secretaria - 02 ,'4 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento -
20.122.20 I0.2005 - Desenvolver atividades agrícolas e abastecimento - 02.06 - Secretaria de Educação -
12.36110042008 - Desenvolver atividades do FUNDES 40% - 123611004.20 IO - Coordenação das
atividades da Secretaria - 123651004.2012 - Manutenção das atividades das creches - 123663011.2035 -
Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - 123643009.2037 - Manutenção do Programa
Salario Educação - 02.12 - Secretaria de Saude - 10 12220 I0.20 15 - Manutenção das atividades da
Secretaria Municipal de Saude - 2039 - Manutenção das atividades do programa de vigilância sanitária -
Secretaria da ação e promoção social - 20 I02022 - Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.
de Assit. Social - 02.16 - Secretaria de Infra estrutura e desenvolvimento humano - 02.19 - Secretaria de
Administração - 0412220 I0.2051 - Desenvolver as atividades da Secretaria de Administração -
339030.0000 - Material de Consumo.
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 norrnal 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 bemjustificado.
8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
9 - Os licitantes assumem todos os custos de 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 trJos. atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
12 - Integram o presente Edital:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo 11- Minuta da Ata de Registro de Preço;
Anexo 111- 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
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ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 004/2015.

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0BJETO

1.1. Registro de Preço para eventual aquisrçao parcelada de produtos de limpeza, destinados à
higienização, desinfecção, conservação e limpza de prédios públicos, conforme especificações e
quantidades estabelecidas abaixo:

.• ESPECIFICAÇÃO
VALORES

tTEM UNO. QTO.
VLR. UNI'!'. VLn. TOTAL

SABÃO LIQUIDO DE USO GERAL, PRODUTO DE
I MÚLTIPLA AÇÃO EM EMBALAGEM COM 02 UND 1200

LITROS

2 AGUA SANITÁRIA DE USO GERAL EM UND 3500
EMBALAGEM COM 02 LITROS

3

POLIDOR DE USO GERAL. PRODUTO DE
MÚLTIPLA AÇÃO. PARA REMOÇÃO DE
GORDURAS FULIGENS E MANCHAS EM GERI, . lJND
EM PLÁSTICOS, COURINOS, FÓRMICA, VIDIL S,
MÓVEIS E UTENSÍLIOS, GARRAFA COM 1000ML

750

4

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO,
CONTENDO AGENTES DESEGORDURANTES,
REMOVEDORES TENSOATIVOS, E COMPOSTOS UND
ALCALINOS DE ELEVADA AÇÃO DE LIMPEZA,
EM EMBALAGEM DE 02 LITROS

2500

5

AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO
LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSiÇÃO TENSOATIVO
NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, ALCALlNIZANTE"
APLICAÇÃO AMACIANTE ARTIGOS TÊXTUS.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LiQUIDO
CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA, !3ASE
NEUTRA, EM EMBALAGEM UE 02 LITROS

llND soo

6
SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO
VISCOSO TRANSPARENTE EM EMBALAGEM DE
250ML

UND 1200

DESINFETANTE LIMPADOR DE USO GERAL,
PARA LIMPEZA DE COZINHAS. PIAS,
BANHEIROS,IDEAL PARA REMOVER GORDURAS
PERFUMADO, EMBALAGEM COM 2.000ML

UND 5000
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PASTILHA SANITARIA. COM 01 UND. VARIAS
FRAGANCIAS

1.2 Local e Prazo do fornecimento: os produtos deverão ser entregues em local designado pela
Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no prazo de até 02 (dois) dias após o recebimento da solicitação.
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 40%
(quarenta 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 Ata de Registro de Preço.
1.6 Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses,
a contar de sua publicação no Diário Oficial.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Tendo em vista a manutenção dos préd« IS públ icos, faz-se necessário a aquisição parcelada de
materiais de limpeza destinada à higienização, desinfecção. conservação e limpeza de prédios públicos.

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, subsidiariamente a Lei n." 8.666/93 alterações e demais normas inerentes à
espécie.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

• 4.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada no município de Juarez Távora, no local
designado pela Administração. no horário das OP, 00 horas às 17:00horas. no prazo não superior a 02
(dois) dias, após o recebimento da solicitação de compra emitida pelo setor responsável.

4.2. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3, Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte. quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
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4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subi tem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento detinitivo no dia do esgotamento do
prazo.

4.6. O recebimento provisório ou detinitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.7 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros. transporte, tributos. encargos
trabalhistas, previdenciários e outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora.

5. DA PROPOSTA DE PREÇO
6.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel t imbrado da empresa e redigida em Iíngua 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.
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
especi ficações neste Termo de Referência;
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 todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Descrição da marca dos produtos;
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 ('.1 transferência total ou parcial do objeto da presente
licitação.
6.9 - Os preços propostos pela licitante vencedora permanecerão irreajustáveis, EXCETO quando
comprovadamente comprometer o equilíbrio económico-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
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

•

7.1 o Contratado, obriga-se a:
7,1.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
7.1.2, Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, e prazo de validade;
7.1.3, Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18
e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
7.1.4. substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 (dois)
dias, o produto com avarias ou defeitos;
7,1.5, Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
7.1.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7, I.7, Manter, durante toda a execução do contrato, em cornpati bi Iidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7,1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que e'.\í obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo
de Referência ou na minuta de contrato;
7.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesscis 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;
7.1.10. 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.

• 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. A Contratante obriga-se a:
8.1.1. Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local. data e horário;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da pr. ,)osta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento elas obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
8.1.5. Emitir requisição de ordem de fornecimento à empresa, autorizando a entrega dos produtos.

9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
9.1. 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.
9.1.1. 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 exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inade.uado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
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não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 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 d: faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as provo ên ias cabíveis.
10.DAS SANÇÕES ADMINISTRA T A
10.1. A disciplina das sanções administrativas a
prevista no Edital e legislações correlatas .

'J.:iro OficiaI!
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ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial n° 004/20 IS

•
No dia de de 20_, a Prefeitura Municipal de Juarez Távora. situada Na Rua José Mendonça
de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -pj) - CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36,
representado pelo ,nos termos da Lei na 10.520, de 17 de julho de 2002,
alterações, subsidiariarnente a Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, do Decreto na 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° 004/20 IS, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor
Beneficiário , localizado , inscrito no CNPJ sob o n"
__________ , representado pelo conforme quadro abaixo:

Quantidade Preço Unitário Valor AnualItem Descrição dos produtos Anual
íl!l JA~ JC)_ =í~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 40%
(quarenta 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 de 12 (doze) meses, a
contar de sua publicação no Diário Oficial.

l. DO PRAZO E DOTAÇÃO

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 TÁVORA/PB.
2.2 O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.
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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 curnprim :'lto das obrigações assumidas,
2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, r'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-á 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 publ icidade, 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 io licitante vencedor, na sequência da classificação do
certame, na forma do disposto no artigo I I, §I° "o 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.
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/PR
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 d ' 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, cm seguida,
procederá conforme o disposto no edital.
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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-a o disposto no
art. 4°, inc. XXIII da Lei n° 10.520/2002 e art. 27, 93° do Decreto 545012005.
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 objeti vo a formação do cadastro de reserva, na forma do artigo II, §1°
do Decreto 7.892/13 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 " .mdições de habilitação para a assinatura da Ata, bem
como durante o período de sua vigência.
3.5. A Ata de Registro de Preços terá validade 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 de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § I° do artigo 65 da Lei nO8.666/93.
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 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 aqu sição 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 .

4. DA REVISÃO DOS PREÇOS

4.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
4.2. A revisão de preços só será admitida 110 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.
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 (l 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.
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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 comunicação ocorra antes da entrega dos produtos.
4.8. Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura 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 assumido 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 PREÇOS

•

5.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quan.io:
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;
5.104. Sofrer sanção prevista nos incisos 111ou IV do caput do artigo 87 da Lei n" 8.666/93 ou no artigo 7°
da Lei n? 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
j usti ficados:
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 JUARE: TÁ VORA/PB.

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada no município de Juarez Távora, no local
designado pela Administração, no horário das 08:00 horas às 17:00horas, no prazo não superior a 02
(dois) dias, após o recebimento da solicitação de compra emitida pelo setor responsável.
6.2. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.3. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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6.4. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
6.4. J. Na hipótese de a verificação a que se refere o subi tem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-é como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6.6 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros. transporte, tributos. encargos
trabalhistas, previdenciários e outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora .• 7 - DASSANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

7. J - A Contratada ficará sujeita às seguintes pen . Idades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total
ou parcial do objeto:
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. J) 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 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, cOIT•.-io 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 Públ ica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi Iitação 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 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) d ias úteis.
7.4 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, ajuízo da Administraçv..
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. com a aplicação das penalidades cabíveis,
observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
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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 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.
7.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previs _.s nos incisos III e 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 aros ilícitos
praticados.

JUAREZ TÁ VORA/PB, __ de _ de 20

PREFEITURA MUNIC:'AL DE JUAREZ TÁ VORA

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

Cl.Inúrnero e órgão emissor]
CPF:[níllllero]

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

•
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ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 004/2015

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 PRODUTOS
DE LIMPEZA, DESTINADOS À
IIIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS
PÚBLICOS

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 CNPJ/MF sob o n." 08.919.490/0001-36, ora representado pelo Senhora Prefeita Municipal
Maria Ana Farias dos Santos, portador do CPF/MF n.? 952.710.154-91, residente e domiciliado na Rua
Adalberto Pereira de Melo, n 43 - Centro Juarez Távora - P8, c de outro lado, como CONTRATADO(a),
e assim denominado no presente instrumento, ora) Proponente: ****, com sede ****, n" ****, CIDADE:
****, CNPJ/****. Representado(a) pelo senhor(a) ****CPF**** RG ****.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDA]\IlI~;NTOSDO CONTRATO:

• Este contrato decorre da licitação modal idade Pregão presencial registro ele preço - 00412015, processada
nos termos da 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." 7892/13 e alterações bem como toda legislação
correlata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: REGISTRO DE PREÇO para Aquisição parcelada de produtos de
limpeza

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial Registro de Preço - 004/2015 e instruções do Contratante. documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
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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 irreaj ustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econôrnico- 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 de- erá comunicar a Prefeitura Municipal de JUAREZ
TÁ VORA a variação dos preços, por escrito (; 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 procedente.
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 licitantes 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 Prefeitur j 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 penalidade. 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: 02.02 -- Gabinete do Prefeito -- 0412220 10.2002 - Desenvolver as
atividades do gabinete do prefeito - 02.03 - Secretaria de Finanças - 0412220 I0.2003 - Desenvolver as
atividades administrativas da secretaria - 02,4 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento -
20.122.20 I0.2005 - Desenvol ver atividades agrícolas e abasteci mente - 02.06 - Secretaria de Educação -
12.36110042008 - Desenvolver atividades do FUNDES 40% - 123611004.2010 - Coordenação das
atividades da Secretaria - 123651004.2012 - Manutenção das atividades das creches - 123663011.2035 -
Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - 123643009.2037 - Manutenção do Programa
Salario Educação - 02.12 - Secretaria ele Saude - 10 12220 I0.20 15 - Manutenção das atividades da
Secretaria Municipal de Saude - 2039 - Manutenção das atividades do programa ele vigilância sanitária -
Secretaria da ação e promoção social- 20102022 - Manutenção e desenvolvimento das ativiclades da Sec.
de Assit. Social - 02.16 - Secretaria de lnfra estrutura e desenvolvimento humano - 02.19 -- Secretaria de
Administração - 041222010.2051 - Desenvolver as atividades da Secretaria ele Administração --
339030.0000 - Material de Consumo.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 C',PJ - 08.919.490/0001-36

- --- -- -------------------------------------------



ESTADO A P RAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

28
Prefeitura lIunic. de Juarez Távora
I=I~ _.!1'~.'c.-.t14 Sl
'\I r.

As eventuais contratações ocorridas em outros exercícios tinanceiros serão custeadas com recurso daquele
exercício.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

•
o pagamento será efetuado parceladarnente em até 30 dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura
no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁ VORA/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 perti nentes à contratação, OLl.

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-à após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, d -sde 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= CTxIlOO)
365

• Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N =Número de dias entre a data limite previstos p-ra 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 pelos partes até o dia **/**/****. O prazo constante nesta
cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo .ntre ambas as partes, depois de observado o Art. 57 da
Lei Federal n." 8.666/93.
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CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO
Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada no município de Juarez Távora, no local designado
pela Administração, no horário das 08:00 horas às 17:00horas, no prazo não superior a 02 (dois) dias,
após o recebimento da solicitação de compra emitida pelo setor responsável.
Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dóis) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e qi.cntidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-à como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte. tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE:

•
A Contratante obriga-se a:
Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a cor'onnidade dos produtos recebidos provisoriamente com
as especificações constantes no Contrato e proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
Emitir requisição de ordem de fornecimento à empresa, autorizando a entrega dos produtos

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATADO:
O Contratado, obriga-se a:
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Contrato e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições. no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicações da marca J prazo de validade;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990);
Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias,
o produto com avarias ou defeitos;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objcto da presente licitação;
Comunicar à Administração, 110 prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

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



•

•

ESTADO A P RAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

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, 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;
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 util ização 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 .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

A rescisão Contratual poderá ser:
Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, 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 Licitat 10, 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 doía) CONTRA TADO(a), será essa ressarcida elos prejuízos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido.
A rescisão Contratual de que trata o Inciso I elo 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 elas 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 cio 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 úti]
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
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 inadirnplência.
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 F.'Jrnececlores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar l .irn a Administração Pública enquanto perdurarem os
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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.
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 IO (dez) dias úteis.
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 penal idades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega dos materiais for devidarnente j ;.tificado 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 mi. 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 III e IV, do artigo 87, da Lei n" 8666/93 e
alterações posteriores, 05 profissionais ou as empr-. as que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praucarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de qua isq uer tri butos;
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 - PB, 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 Concordantes 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
prazo legal. providenciar a publicação, na impr. ',sa 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 .

.lUAREZ TÁ VORA, **** de ******* de *,'**

Maria Ana Farias dos Santos
Prefeita/ CONTRATANTE
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******************
CONTRATADO

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

2.0~R~G~N~.~o----------------------

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
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ANEXO IV - Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

__ (nome do licitante sediada, ,CNPJ
, por intermédio de seu representante legal,

infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial n" 005/20 IS, DECLARA expressamente que:

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 descentrai izadas.
d) não ter sido declarada inidônea 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.
e) que não se enquadre nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n? 8.666. ele 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: _

08S.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope ele Documentos de Habilitação

Rua José Mendonça de Araújo, N 17 I - Centro J uarez Távora -PB
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ANEXO V - Modelo de Proposta de Preço

(Papel timbrado da licitante)
PROPOSTA DE PREÇO

_(NOME DO LICITANTE) CNPJ n" ,
sediada (endereco compIelo. 1e_lfiQl1e.fáx e e-mail alllali=adoJ)_ , por
intermédio de seu representante legal, infra-assi ..ado, e para os fins do Pregão N° 005/2015, apresenta
Proposta de Preço para o fornecimento licitado, conforme abaixo especificado:• UND MARCA QTD

VALIDADE DA PROPOSTA: ____ DIAS (mínimo de 60 dias)

BANCO (Código): AGÊNCIA (Código): PRAÇA: _
BANCO (Nome): CONTA CORRENTE: _

(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: _

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

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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ANEXO VI- M leio de Declarações

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

__ {nome do licitante , ,CNPJ
:--::---:---:-------::--:--:---- __ ,---___ ' por interrnéd io de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial n? 005/2015, DECLARA expressamente que:

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 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: _

08S: Esta declaração deverá ser apresentada fora do envelope de Documentos de Habilitação

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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ANEXO VII - Modelo de Declaração - Somente para Micro e Pequenas Empresas

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

• (NOME DA EMPRESA) , CNPJ W com
sede ,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para
fins do Pregão Presencial n" 005/2015, 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 habilitaçào e que não
incide nos impedimentos do § 4° do ali. 3° da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

(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: _• *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
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Instituído pela Lei N. O13/82 de 21 de Janeiro de 1982

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAvORA - ESTADO DA PARAíBA

AVISO DE L1CITAÇAo

PREGÃOPRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 003/2015

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-Pê, nos termos
da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas
alterações, Lei complementar n.? 123/2006 alterações,
Decreto n." 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 por
item, objetivando a Contratação de Serviços Técnicos
Especializados de apoio administrativo na Área de Saúde
na operação, instalação, alimentação, manutenção e
transmissão dos sistemas Datasus, em sessão pública
para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que
realizar-se a as 11:OOhsdo dia 20/02/2015, na sede da
Prefeitura Municipal de JUAREZ TAVORA/PS, na CPL
localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 -
Centro Juarez Távora -PS - CEP - 58387-000. Maiores
informações através do telefone: (083) 3267-1072 no
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Juarez Tavora, 04 de Fevereiro de 2015

Raff de Melo Porto
Pregoeiro Oficial

•

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 004/2015

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PS, nos termos
da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas
alterações, Lei complementar n.? 123/2006 alterações,
Decreto n.? 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 por
item, objetivando a eventual Aquisição parcelada de
produtos de limpeza, destinados á higienização,
desinfecção, conservação e limpeza de prédios públicos,
em sessão pública para abertura dos envelopes de
proposta e habilitação que realizar-se a as 12:00hs do dia
20/02/2015, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ
TAVORA/PS, na CPL localizado na Rua José Mendonça
de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS - CEP -
58387-000. Maiores informações através do telefone: (083)
3267-1072 no horário de expediente normal de 08:00 as
12:00 Horas

Juarez Tavora, 04 de Fevereiro de 2015

Raff de Melo Porto
Pregoeiro Oficial

Prefeitura 1Iic. de Juarez Tbora
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DiárioOficial~
uJ'$iIíBJlT'T"'!t _30 João Pessoa -Quinta-feira, 05 de Fevereiro de g015, ~;f.:

_ Lngca de Dentro _ PU "biore~ illfN1l!;lçoe" I~(lt UI'FLI no endereço ncirua descrito. 110horário de
expediente 11('(11'.:11de ll!(:OO as 12:()l) H~I~:L~

AVISO OE I,ICITAÇ,\O
PREGÃO I'RESENClAL SISTEMA DE REGISTRO DE I'REÇO~ "°004/20 IS

A Prefeitura Municipal de Juarez Távcra-Pb. nos termos da Lei IO.520i02 c disposições da Lei g.Mtlii)3 C
suas "ItCfi.IÇÕ\.-S.Lei complementar n....123/2006 altcr.w\X:s. [)c\:fCIO n," 7892/2013 I: alh..Td'()(':S bem corno
toda legislação correlata. (O!'lU)!'pubhco aos interessados que rcaf ..ará lieuação na modnlidado Pregão
Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço por item. objctivando a CVCllIuaJAquisição
parceladr de produtos delimpez ...I.oestim1i.los iihigienizaçâc, desinfecção. conservação e limpeza de prédios
públicos, cm sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 12;t)Ohl'
do dia 20!02i2015, na sede da Prefeitura Municipal de JVAREZ TAVORA,'PB, na CPL localizado mi Rua
)(ISC Mendonça ~'c Araújo, N 171 - Centro Juarcz Távora -l'B .. CEP - 5:.<387-000. Maiores mformaçõcs
através do telefone: (08)) 3267 .. IU72 no horário de expediente normal de nJi::OIJ<I, 12:01) Horas

J\WI'Cl Távora. Li4 de Fevereiro de 20 I:;
Raff de Melo Porlo
Prcguciru Oti\'ipl

AVISO Pt; LICITAÇÃO
rRF.G'\O PRF.SF.I'<CI~L N," 000 I2;2IW'

. Muni •..'ipal de Juripirolngu. através dn rrcg(lcira Ofil~ial d(1 J\.lunidjlw, torna púhlico qlll'
rt:alizar~ lici!ação Il:!mod.lliJalÍt" PREGAO PRESENCL\Lf\uOOU 12/2015, DO TlPU MENOR I~REÇO
PUR ITr~1_ objeliqnd(\ a IOCl1çflode um palco, um ltí ..IC'Uli.l de sonori'''lç,1l1 c doi ..geradoresdt: energia.
para ;1h;st;l d~ S,;\\)Scbastl~(l n;1 çid'H\c de .Iuril"fllng,l, n'l dia 19/02,:2015 ;is <.}: 15 hÜr:ls. n;1 Sal;l dI.!'
Ixl1:li;úe!>tI~'slcOrg:'I'\ ~ltU:ldlli RU:1 Sã!"1Paull'l. (\7 - Juririranga. PU,
O E,lwll e (1emai,:, inlormm,(!es ent'unlmm· ...e ;'1dispusü;ào ,los inleressados no t"ndtrt'~·u a\.:lma l'iladl), no
hor;iri~1 <1:1~0:';:00 às J~:Oü hor~s.. 111JllrmJçÕCs pelo tclclt.lllC: (Oxx;S3) H795-ó~2i\. até o dia 1H/02·20 15.

JLlril)jrang~(PBI. -4 de fe\'~'rciw de 2015.
\ANIM \IAIUAFER"A"DES DOSSANTOS

l'IUX;m;lIl,\

FU:-lIlO Ml'NICIPAI,Ot: SAÚll" 1m Jl'IUPIR":-'G,\
1'llOCESSO iii," 00612015

I'Rf.G,\O PRF.SF.~CI'\LN," OUOOb;!OI;
OBJET'O: CUlIlral;tt;à() d..: s(,;rvi~'lISde tmnsporh:s d\.!pat:i\.:l1ll.:Sdo MLU'lidpill do,,:Junpirang;L, par:Lr..:.diz,u,:üu
de CllJ\SUItUSm ...~lic:ls c I,'X'UllCScm Hospitais ~ Cliniç:as dn cidade de Jl·:kl Pcs';lla.

1I<HIOLOG.\çAo
E"<pir:1l1c.o pr.l7.{l rC'cUl1ial,torna-se pública a hC'nlol(lgaç:\o do procc(1imenlo Ijçilatóri\) ~m cpigr~tc ;J
I:lllpn:s,1 JACClANE TOMAZ DA SILVA. 011 \'.II\ll' total d... RS lI9,(rOO,Ot) (C ...nt(l~· deZJ..:lhlVç 11111.::

Juriplranga(Plil, _\ lIt f~\'ert'il\) dI:' 21)15
P,\lILO U,\L1A TEIXEIRA
rREFEITO MU~IClrA"

PRHF.lTl'I(" MI.1'iICIPA" I>E Jnm'IRA~l;.\
FUNllO ~IlJ"IClrAL DES"ÚOE IlE.IlJlllI'IIlAN<;A

F:XTR.-\TO OE CO'lTRAfO
CONTI{ATO N." 14.'~OI5
PREGÃO PRESENCI.-\L 1\" 000011.1201,
CONTRSf.-\NTl': PREFEI nm.\ MUNICII'AL DE Jl'rUI'IRANCiA
OJNTRATADA: JACCIANE TO:-"li\Z DA SILVA. CKPJ II." 09.092.1\1\9/0001~51.)
<)BJt-:TO: Coutrataçãode s~r\'iç(ls dc !r.t1I~Il(lnes\1epaC"icnlcs(tv Municípiolic .luripiraHga. par:! rC;J[i,.;lÇio

\.'\)Osu[la.; m0dj('::J~ I,' e....,u!1l,'!)1.'1IlH()spitni~ l.' CIl:1i(.~a:;~1t1l'id;ldc~k Jllàv P":S_;ll:l
TOTAL: RS !19.61111.01)'Cento C' dV.('l1i)\o:'mil C;;eis('cnl0s reais)

'!\_iI'NCI!\: (HiU212t)15 a .lI ii2/2015

l'IlEFEITURA MUI'<ICU'AL. Ot: LAGOA IIE IlE~TIW

AVISO Ot; LICITAÇÃO
PH.EC.~O IlR.:SF.NCI/\I,.SRI'l\": IJllJf201~

!\ PREFEITURA ivlllNIClPAL DE. L:\(jI_)A Df DE:-.JTRO. hlma puhlil'U liuC í~rá rcalit..::lr atru\lcs dll
pn:g.(lcirl~ oficial fMfil conhecimcnto dos jnlcn;:ssado<; nl'S l~'nm's da LI.'1n," I0.5:!O/20()~ ah..:r:L.,õcs,
~uh ..idi'JL'i.lmt'Lltt' ii FI.!'\Ii.!'faln' i'\6(,ç,i\i'_; ~ SU<lS<lltl'raçues poslt'ril1rt:s_ Lt:i comrlt:m~n!ar n." 1..!.~/20tJ6
:lltçr;I~'!,)çsCdCfIliLis !l\.l!"rJl;tSi!lI.:n."ll":~;L c..p~Ci\!, qu.: n,;ali.l.;lp\ licitW,,~II\ill1l(.,d;LI,\I;l(k prÇg.:lll rr\.:scn,;:i~11
di' !ipl) mClwr prta;,1 I",,'r ;km. EXCLUSIVO p<.triLo.!llll"·cSU,'ienqulIlulldas ('\11111>tvlE e EP)l JlII diu ~()
~k I:\"'crr:ifi_l d.: 201~ ib 10:00 hur[l~. l":l\do !.:omo objeti\"o: CONTRATA<;Ao DE Ei\'lPRESA ESN::_
CI.\IIZAJ),\ IlAR.\ PREST.-\\.: \() D!: SI·jlVICOS (,()~1HINA!)OS DF LSl'Rrn'lRIUS F:AflUIU
AD\H:'-J!S J R:\TIV(l, t\SSLS~UF.IA I: ;\COMP:\;...lIIAMENlO DE I'HC ,:ETf)S_I'HEE!'\ClIlr\'ll:\TO
1>1". PL\:'-.US D[ fR:'B:\LlIl I E PR1.l(iRAI\-IAS (iUVER"A~·1ENTAIS.:\ l'I:uniihl lIC~lfJ\.'rúna sul;}ua
CPI. no pn.;d!(l :,;(,(1(." dê1Pn..'kilqr:1MUlm::ipal de Lagua ,I(' D('ntw, 11:1Rua :\ItL'\.'dllCh:l\e~, SiN, Cl"ntrll

Lagoa de Dcruro. 20 de l-evcrcrro de 2()15
MARIA ELlZAIlETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

!)rdeitura Municipal
de MãeD'água

I:~ft~i~,:ti;:, ,":UCITACAO '~:~;i;~tt;I
PRa::n~ITl)RA \H:NICUlt\L OE MAE O' "CC,\

AVISO rllêr([:ym;,\(',\o
rou,nA 01-: I'REÇO "" OOI/!UI5

,\ Presldcnle da ('PI.. dl) mUllj\:iplll hHIW publlC(l :1 I\.'vogaç;'wdll proCCSs() :lcim,l ClljO (lbjCI(1 çr,1 Con
tratação de Asscss\)ria JurídJco-AtmUl1lstruTlv3Junto Secretaria da A(1minlSlraçâll, lJohinCh! Prctcltura ~
Prucurad(lria. (ULl1prcl'ndcndo 1)$ sl'rvi~'\Js I\;[awdu$ Illl cdilid c seus allc;<O$,confonn~' pan:,:cl:cc.m$liJlll~'
nos (lul(ls .;h, pf\lC:CSSÜ. 1,'FUR;\IAlJ}(~S: Em lodth 0:-; dias úteis, 110 hNúfio de c.,pC\tienlc dus O~:(l()
~í~1':,::(I{1hl'r:L~1):\ <.;:11.\d:l CPL :'1\{u:t Lllil Furt:lil" dc Fi!?lJcircdo. 4lS. cenlro. - Prédio da Prclcilum
\1:uI:l'ipa: dl' M \r D ~ljL'A- F"t;III,l ,I<: P~r;lihil. llJ ",da ComissJl1 Pcrmal1l!nt~' de Li~,il;J<;àu.

M..\E D'''\GL.!:\ - f'B, 03 ,I\' h;·v..:r..:il'lldo:2UI5
SI 1.\' ..\:\1.\ SO·\ I{.F.S1).-\ SI 1.\'..\

PHESIIH::'iTE 11,\ Cl11

.\\ ISO nt: I.IC1L\(:,\O
PIU<G\0 I'I~FSL'CI \1. I'V OU!'!2U I~

I-IlIUIA.
XI pllbli("'L~ii\l<.h:src jormd r..:allzad.1 n<) (11:13 I ül.2u 1~. \'mlc ~0D:\"1.\ D,\ lU: Lx L\(l J >O:!,:;:O 15 /\S
)'dO 11:-;.le-,e conelal1lenle: DArA DA IH:U~tÀ(): 10:tJ~.;2()15 AS 01'1::;0, INi'"¬ 1R;\1.-\~·ÚI:S: 0-, inte
':i>';;:h.I(1Sr~.dcr:'(l (lbw~ (1 Edilal :l:1Ru:' Luiz Fui1::d(. de Figltcircd(l, 4).;. ("cnlro, - ['rcdio (1:1 i'rcfcllura
\ItLl111:lp:L1 \k M:Il' I ".-\glla-I-Sl,)((.1 da P;II'aiha, na ,,;da CIlnllSsiill Pcnnancfltl: (k Li,:i',u,;;"II',;,:llllodllS ,IS

(ims Úl~,jS.Iii) bo,·;",ril)\1.:- I':Ui) as 12:1)0hs. InlllLlIlél~'I)cSpcl'J lI;o!clúnc O(JI.,\1l\.1·3..l2~-1 OufJ
MÃI-: n Á(jUA _ I'B, I)-t (k FeverCiro de 201.'1

SILVA:"!,\ 'O ARES 1M SILVA
l)I.r.t.t ;()lIHA/I'.\l!\-11J

,\\ ISO ()[ LlCITAÇ\U
PHEC.\{) 11HESLl\(.'IAI_ [\" 006/2015

t:llRAIA
~a jluulic:lç;\o d('~lc iO!H~1JIcali/;lc!:t U,)di:, _;I (~1_2LI S. ,lIh:k lê DA rA DA I~El ':'\I,:l,{I I~:'LJ:.':·20I 'i ÀS
10:30 hs. Jé-sc~'lllrClumcutc: l)l\lA l):\ REU.,\;IAo: ~(lJn::'::OI5 AS I(I:}(I_ INHlRM:\ÇÚr_S: (h j11IC
rt."ssildos ppdcrüu llbt~'r II EJital :1(\ RU:l Luil Furl:'It!,l d1..' Figtl1..'irl'UII, 4:';_ L',;nlro. - Prcdio da PIL,fl·ililfa
\1\1uicipal de i'.ht:' D't\~U:J- b;,a,h1 da l"I!"lLilla,na ~"la(."VI:li:.s:ill PC'III1,UlCI1Lc de Li211..çi"K\,..:mt,l(ill~ os
di:,s u\1..'is_ 1"10J',itr:l.ri\,de X:OII,,~1200 hs. 1\lI~Hllla\'('cs PChl tckt~.Hlc Op;.I(,):i.~__H2X_IIH)()

MAl-: D A('jU,\" PU, (1·1de FC\'I.'ft'ifll ~k ~OI5.
SII.V,\:'\IA SOARES OA SI!..VA

I'H F(;(Ir IIL\!P\ ti\11)

Prdeitura Municipal
de Mamanguape

I'I\EFEITL:I{ ..\ :\Il'l\ICW\1. ut: ."lk\I..\~CU,\I)r;
(;,\III~EIT liA I'REFEITl'R,\

:'-.'l'~kTliU" ~:\',lill~tllnCLII\),j;L IjlJI<l~';i<,
\pnIU, (III :l\~:' d,l Lel:!ll-II"IU,lpn:";;':llLldu 1;'111
;t Iq;,lljdad~'dt, pnJC('d:ml'mç. ';111 l~lt.ll

dtO 211!-L h;IO',:urll'
(:~'Il\ ii I (.j Fçdcwl II"

IIIil\IULOl..i:\(Au
,,,S 1'1<:,",,1"1'1e,,':IA I,iI fi" lJ2(, '21)j-l, 1Ç",)li/.i,d~lpelo I'[e~ut'ilü t EqUipe de I\p\.);\),
,w.1\''':-: di\ :lr~C<;l'nl:ld,),~m:: I d..;.!:lI1C'lrl'de ;l)14. \~qU:Il çnC(lnlr<1-~C cm !O\:1! c()nt"orll1Idad..::
~'(lm:1Lei r','(\l:I:dn." III :'i21i:~i)ll: ç},(,hl) eH:: \( )\HH.DCi:\\·10S a fJ,c.;,:nl(' licila~'fl(1 p:U3l Cl1ll'rc~:l
U IACll.li_) (\)ST.\ DU :\1\SCl\,11~NH) \lL i'~NI'.I:r\1Fn" U.I~5.lll/OI)ÜI-3S. l'1ll !llUilS us ilens do
Prt"!:dv L;.' O;-;(l·;:UI..L rrll\..·<:~-;\I...\dllliflISLrdll\\) n,~ 1ol-l OI~.!l4~,lltl \,iI,lr It)!al dt: RS IOU.OHO.I)U(ccm
old \ ÜLt\!nt:,re:w;)

Glh, d:l 1)~('f~'I!lIfa~f:LJlI("I[l,,1dI: r>.lam.mguap,,-·rn. 11 di' pnt'Ir>' de ~Ill:'
I:IlU,\I([)O CAll'I:IIHl Ilf: IIIUTO

Pn·feil(1

\HJl.lllLA( .~(j
t)rurn~u.-\dlllinbII'Uli\·u II," LO14,1112,U44

"u~ t ...rnws d,,) ,llIl:;:1l1:..:nh1da li~i\aí,.';'t~.J'reg:'l~. l'I\,:s:;l\ci:d 11"U:(li20 14, f\;aJil:ldu pc!\! Pr~g.tlejr0..;l:quipe
(k "Ih,i,,_ <llr-l\T~d\) rd;JlÚril' al'JT~en!adp crn 2\ d-:: .ia:h:irn lI;: ~l)14, \) (,IU:ll~:n(;PJllr:l-sç CfI) !\lWI (-('n~
fillrnJd,It!~' ~,Hl; ,I LeI ]-t'(,kr.d n o II) :,2U,~llo2 t-~' X.I,(,fl,I)_l.!\DJl:DlC,\\HJS ii I'rcjt'lllt: 11~lla!Jl(I pclr<l
(!T'ACII j(J CUSTA DO ,J\SC!\lFN f() \1F., CNf'J.·MF JI" I} 1-4~.llli()()(.J I-:;~. ~'In i\)d'.,~ "~ Il<':ll:'dI!

11."!(~:f,i2()J..L pn'ce~..;,' ..\JnaIlIS!LLII\tI 11."_!fll-I (1J:::.04-t,111'v:.lúr !\lt;ll de RS 1(}I).()XO.O(ltccm

Mdll1,mguape/llf{. 21 de j;JJwir~1dI.' :015.
'IIITO:\ \)1-: \1.1\11':11>1\ E SI LV:\JUi'IOH

I'n'~(Jl'il'f1
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO Prefeitura Munic. de Juarez Têm
Fil; S 6 1 1..'-f .9_
\..,;_E'_....__o 0.,_

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/02/2015 às 10:47:53 foi protocolizado o documento
sob o N° 06082/15 do Aviso da Licitação n° 00004/2015 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: 00004/2015
odalidade: Pregão Presencial

Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 59.023,50
Objeto: Aquisição parcelada de produtos de limpeza, destinados à higienização, desinfecção, conservação e
limpeza de prédios públicos
Data do Ato: 05/02/2015
Data e Hora do Certame: 20/02/2015 12:00
Local do Certame: sala da CPL - Juarez Tavora

João Pessoa, 05 de Fevereiro de 2015

Assinado Eletronicamente

• conforme LC 18f93. alterada pela LC 91/2009 e
pelo Reqirne-. J Interno. alterado pela

, rc 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo Protocolo. Doe. 06082/15. Inserido por Tramita (gerado automaticamente) em 05/02/201510:47,
Impresso por Nilcelanio R. de Oliveira em 05/02/2015 10 47 Autenticação: 79d2b 186f04b5b5cf06625f12c56cbf4,


