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EDITAL
PREGÃOPRESENCIALPORSISTEMADE REGISTRODE PREÇOSN.o005/2014
ABERTURADA LICITAÇÃO:11de Agosto de 2014
DATADAREALIZAÇÃO:27 de Agosto de 2014
HORÁRIO:A PARTIRDAS 11hOOmin

OWilson Lourençode Brito, Pregoeiro do Municípiode JUAREZ TÁVORA, constituída pela portaria n.?
011/2014 de 03 de Fevereiro de 2014, faz saber a todos os interessados, de que trata a presente
licitação na modalidade Pregão Presencial por Registro de Preço n° 005/2014, tipo menor preço por
item EXCLUSIVOpara empresas ME e EPP; em sessão públicaque; realizar-se-áno dia 27 de Agosto
de 2014 a partir das 11hOOmin,na Sede Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA na Rua José
Mendonçade Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB, Objetivando registro de preço na Aquisição
de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados as Secretarias Municipais, que será regida
Lei federal nO10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei
complementar 123/2006 e demais normas regulamentaresaplicáveis à espécie e ainda Com fulcro no
DecretoN° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamentao Sistemade Registrode Preçosprevisto
noart. 15 da Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993.

1.0. DOOBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação: REGISTRODE PREÇO na Aquisição de Equipamentos e
Materiais Permanentes, destinados as Secretarias Municipais.
1.2. As especificaçõesdo objeto ora licitado, encontram-sedevidamentedetalhadas no correspondente
Termode Referência- Anexo I deste Instrumento.
1.3. Os Serviços e fornecimento serão acompanhadossob fiscalização direta e imediata de Prefeitura
Municipalde JUAREZTÁVORAIPS, atravésda Secretariade Administração.

2.0.00 LOCAL E DATA

2.1. Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
aquisição do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao PregoeiroOficial até as 11:00 horas do
dia 27 de Agosto de 2014, no endereçoconstantedo preâmbulodeste instrumento.Nestemesmo local,
data e horárioserá realizadaa sessão públicapara aberturados referidosenvelopes.
2.2. Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre esta licitação serão prestados nos horários
normaisde expediente:das 08:00 as 12:00 horas.

3.0. DOSELEMENTOSPARA LICITAÇÃO

3.1.Aos participantes,serão fornecidosos seguinteselementos:

3.1.1.ANEXO I - TERMODE REFERÊNCIA- ESPECIFICAÇÕESE PROPOSTA;
3.1.2.ANEXO 11-MODELOSDE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO 111-MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE- HABILITAÇÃO;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRODEPREÇO;
3.1.5.ANEXOV - MINUTA DOCONTRATO;
3.1.6.ANEXOVI- DECLARAÇÃO DEMICROEMPRESAE EPP

3.2. A obtenção do instrumento convocatório será feita junto ao Pregoeiro, mediante protocolo de
recebimentode forma gratuita.
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4.0.00 SUPORTE LEGAL

4.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei federal nO 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamants, no que couberem, as disposições da Lei federal nO8.666, de 21 de junho de 1993,
com alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie e ainda Com fulcro no Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, que ficam fazem partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.00 PRAZO E DOTAÇÃO

5.1. O prazo início da aquisição do objeto e Prestação dos serviços 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:

Início do fornecimento: Logo após assinatura do contrato

5.2. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento vigente
Recursos Próprios do Município de JUAREZ TAvORA, nas seguintes dotações: 02.02 - GABINETEDO
PREFEITO- 04.122.2010.2002 - Desenvolveras atividadesdo Gabinetedo Prefeito- 02.03 - SECRETARIADE
ADM E FINANÇAS- 04.122.2010.2003 - Desenvolveras atividadesadministrativasda secretaria_ 02.04 _
SECRETARIADE AGRICULTURA- 20.122.2010.2005 - Desenvolveras atividades agrícolas _ 02.06 _
SECRETARIADEEDUCAÇÃOE CULTURA- 12.361.1004.2008 - Desenvolveras atividadesdo FUNDEB40% _
12.361.1004.2009- Desenvolveras atividadesdoensinoFundamentalMDE- 12.365.1004.2012 - Manutençãodas
atividadesdascreches- 02.14 - SECRETARIADESAÚDE- 10.122.2010.2015 - Manutençãodas atividadesda
secretariamunicipalde saúde- 10.301.1006.1012 - AquisiçãoDe EquipamentosE Veículo ParaSaúde_02.15 _
SECRETARIADE ASSISTENCIASOCIAL- 08.244.1007.2030 - MANUTENÇÃODO PROGRAMAPAIF-IGD_
02.18 FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIASOCIAL- 122.4000.1026 - AQUISiÇÃODE VEICULOPARAO
PROGRAMAIGDI PBF- 02.16 - SECRETARIADE INFRAESTRUTURA- 15.122.2010.2033 _ Desenvolveras
atividadesde serviçosurbanos- 02.17 - SECRETARIADA CIENCIAE TECONOLOGIA- 19.573.1010.2032 _
Desenvolveras atividadesde ciênciae tecnologia- 4490.52 0000 - EQUIPAMENTOEMATERIALPERMANENTE.
OSRECURSOSSERÃOPROVENIENTESDERECURSOSDOTESOUROMUNICIPALE DOPROGRAMAIGD_
PBFEDEPROGRAMASDOGOVERNOFEDERAL- FMS.

6.0.DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO

6.1 Poderão participar desta licitação as empresas interessadas, do ramo de atividade pertinente ao
objeto.
6.2. Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇAo,
devidamente identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos
requisitos de habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração, bem como as situações previstas no art. 9° da lei 8.666/93.
6.4. Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via postal _
com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do
preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro. Não sendo rigorosamente observadas as
exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado
para efeito de participação no certame.
6.5. Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que o
licitante abdicou da fase de lances verbais.
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6.6. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcios, grupos ou associações de empresas,
haja vista que o objeto possui baixa complexidade, cujos valores também não são elevados, conforme
Acórdãos TCU n° 1.405/2006, 1.453/2009, - Plenário e n01.102/2009).
6.7. Que sejam Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte, conforme a Lei complementar
123/2006.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

7.1. O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento
licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante credenciará
apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista
neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente por outro devidamente credenciado.
7.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1. Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
7.2.2. Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os
necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou
apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada
do correspondente instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os
poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida
por cartório competente.
7.2.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que
contenha foto.
7.3. Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe
de Apoio.
7.4. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta
ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes
fases do processo licitatório, inclusive de participar da fase de lances.
7.5. Instaurada a sessão, cada licitante, por intermédio do seu representante devidamente credenciado,
apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte documentação:
7.5.1. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III.
7.6. Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a
documentação relacionada no iten 7.5.1 deverá ser apresentada dentro do envelope Proposta de
Preços.

S.O.DAPROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS_ N° 005/2014
Realização: às 11:00 horas do dia 27/08/2014

LICITANTE: CNPJ: .-::-:=-=-::=-=-::=-:-:-- __
ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTOS PROPOSTA)

O ENVELOPEPROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:
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8.2. Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus
elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa quando for o caso, devidamente assinada por seu
representante, contendo no correspondente item cotado e suas respectivas marcas: especificação dos
produtos, o quantitativo e os Preços Unitário e Total, em Moeda Corrente Nacional, em Algarismo e
Por Extenso. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com a prestação dos serviços no objeto da presente licitação.
8.3. Será cotado um único preço, para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicações
em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes critérios:
8.4. Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.5. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido,
caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes
suprimidos.
8.6. A Proposta deverá ser datilografada ou impressa em língua portuguesa e em moeda nacional,
elaborada com clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos
prazos de fornecimento, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60
dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias.
8.7. Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço
unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8.8. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, prevalecerá
o de menor valor.
8.9. No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
8.10. A não indicação na proposta dos prazos de fornecimento, das condições de pagamento ou de sua
validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento
convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva proposta.
8.11. É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pela Prefeitura, desde
que esteja devidamente preenchido .
8.12. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.

9.0.DA HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos necessários à habilitação dos licitantes deverão ser apresentados em 01 (uma) via,
dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS - N° 005/2014
Realização: às 11:00 horas do dia 27/08/2014

LICITANTE: CNPJ: -=---
ENVELOPE N° 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

' .. '\
: 'Y

O ENVELOPE DQQUMENTAÇAo deverá conter os seguintes elementos:

9.1. HABILITAÇÃO JURíDICA
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a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
JuntaComercialda respectivasede;
b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo,estatutoou contrato social em vigor, devidamente
inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhadode documentocomprobatóriode seus administradores;
b.1) Os documentos acima deverão estar acompanhadosde todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
c) No caso de sociedadesimples: inscriçãodo ato constitutivono RegistroCivil das PessoasJurídicasdo
local de sua sede, acompanhadade prova da indicaçãodos seus administradores;
d) No caso de microempresaou empresa de pequenoporte: certidão expedida pela Junta Comercialou
pelo RegistroCivil das PessoasJurídicas, conformeo caso, que comprove a condição de microempresa
ou empresade pequenoporte, nos termos do artigo 8° da InstruçãoNormativan° 103,de 30/04/2007,do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC ou declaração assinada pelo contador
responsávele representantelegal da empresa nosmoldesdo anexoVI do edital.
e) No caso de empresa ou sociedadeestrangeiraem funcionamentono País: decreto de autorização,e
ato de registroou autorização para funcionamentoexpedido pelo órgão competente,quando a atividade
assimo exigir.

9.2. REGULARIDADEFISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)
emitida em até 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo à sede da licitante, pertinenteao
seu ramode atividadee compatível com o objeto do certame;
c) Provade inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo à sede da licitante, pertinenteao
seu ramode atividadee compatível com o objeto do certame;
d) Certidãode regularidadede débito com a Fazenda Estadual e Dívida Ativa da sede da licitanteou
outra provaequivalente, na forma da lei.
e) Certidãode regularidadede débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS),
f) Certidãode regularidadede débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
g) Certidãode regularidadede débitosConjunta de Tributos Federais (Conjunta);
h) Certidãode regularidadede débito com a Fazenda Municipal e Dívida Ativa da sede da licitanteou
outra provaequivalente,na forma da lei.
i) Prova de Regularidade através da apresentação de certidão negativa da inexistência de débitos
inadimplidosperante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidaçãodas Leis do
Trabalhoconformedispõe o art. 3° da Lei 12.440/2011.
j) Alvaráautorizaçãode funcionamento.

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Apresentar Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata fornecida pelo Cartório
DistribuidorJudicial, no caso de sociedadescomerciais,ou Certidõesdos DistribuidoresForensesCivis.
no caso de sociedadescivis, do domicílio ou sede da Licitante, emitida nos últimos 90(Noventa) dias
antes da data de'Flbertura dos envelopes.

-./:(.1

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

Parágrafo Único: entende-se; como pessoa competente, sócios, ordenador de despesa, secretários,
diretores ou Dirigentes.

9.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES

• a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração nos
moldes do anexo II do Presente edital.
b) Declaração, nos termos do art. 11 do Decreto nO6.204 de 05.09.2007, de cumprimento dos requisitos
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e de aptidão para usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nO123 de 14 de dezembro
de 2005, assinada por representante legal da empresa. Esta declaração é exclusiva para as empresas
que desejarem utilizar as prerrogativas concedidas pela Lei Complementar nO123 de 14 de dezembro de
2005, nos termos do anexo VI.

9.5.1. Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou
publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter
borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em envelope
devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a
ausência do indice de que trata este item, não inabilitará o licitante.

• 9.5.2. A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou
da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do
envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet
sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. Poderão ser utilizados, a
critério do pregoeiro os documentos cadastrais de fornecedores, constantes dos arquivos da Prefeitura,
para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelos licitantes, quando for o caso.

10.0.00 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO

10.1 No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
10.2 Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão o Pregoeiro à declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital e, em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
10.3 Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
10.4 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 Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
10.5 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-
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se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do
valor da proposta.
10.6 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
10.7 - 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.
c) Quando o licitante for Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será considerado como critério
de empate proposta de até 5%(cinco)por cento superior a menor proposta apresentada, nos termos do
art. 44 da Lei 123/2006.
10.8 Para efeito de seleção da proposta será considerado o preço por item.
10.9 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.
10.10 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.
10.11 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço.
10.12 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
10.13 Após, encerrado a etapa de lances a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item
em situação de empate.
Parágrafo único: Será considerado como empate o disposto na alínea "c" do item 10.7 deste Edital.
10.14 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
10.15 Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
10.16 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope n° 2, contendo os
documentos de habilitação de seu autor .
10.17 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 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)
10.18 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
10.19 - 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.
10.20 - Quando a licitante for Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá ser apresentada e
conferida toda a documentação e, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período desde que requerida pelo licitante à
Administração.
10.21 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.20 implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
10.22 Constatadg o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e decl~da vencedora do certame.
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10.23 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 a ordem de classificação, para
celebrar o contrato, e assim sucessivamente.

11.0.00 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

11.1. Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, II, da Lei
8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta,
quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado no Anexo I - Termo de Referência -, na
coluna código.

• 12.0.005 RECURSOS

•

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da Lei Federal n", 10.520, de 17 de julho
de 2002.
12.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
12.4. Decididos os recursos, a autoridade superior da administração fará a adjudicação do objeto da
licitação ao proponente vencedor.

13.0 DA ATA, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1 A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 meses, a partir da data de
sua assinatura.
13.2 Após a adjudicação e homologação do resultado do objeto da licitação será efetuado o registro dos
preços e dos fornecedores correspondentes mediante assinatura e remessa da Ata de Registro de
Preços pelo Iicitante/s vencedor/es de cada item, documento vinculativo obrigacional, com características
de compromisso para futura contratação.
13.3 Será admitida, excepcionalmente, uma única Ata de Registro de Preço para dois ou mais itens, na
hipótese de virem a ser registrados os mesmos fornecedores.
13.4 A Ata de Registro de Preços será apresentada aos vencedores que deverão conferir as
informações, imprimir, assinar, rubricar as demais folhas.
13.5 Até a assinatura da Ata de Registro de Preços, a proposta da licitante vencedora poderá ser
desclassificada se a tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o
julgamento.
13.6 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada a qualquer tempo, independentemente de
notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos no art. 13,
incisos I, II, III e IV, do Decreto N° 3.931, de 19 de setembro de 2001.
13.7 A Administração não poderá contratar quantitativos superiores àqueles registrados na Ata de
Registro de Preços, observado o previsto no Decreto N° 7.892/2013.
13.8 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado deste certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei federal nO10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei federal nO8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores,
Lei 123/2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e ainda Com fulcro no Decreto N°
7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15
da Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, relativas à utilização do Sistema
de Registro de PreçQs.
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13.9 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação, a órgão ou entidade que não tenha
participado do certame licitatório, desde que esta contratação não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
13.10 Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar os serviços registrados dos fornecedores
constantes da Ata de Registro de Preços, facultando-lhe a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.
13.11 A Administração Pública que vier a aderir à Ata não poderá contratar quantitativos superiores
àqueles registrados na Ata de Registro de Preços.

• 14.0. DO CONTRATO

•

14.1. Após a homologação pela autoridade superior, o adjudicatário será convocado para, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo
contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei
8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações na forma definida pela referida Lei.
14.2. Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vencedor da licitação.
14.3. É permitida a administração, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.
14.4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor poderá ser alterado,
unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será
rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
14.5. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

15.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar
e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municipal e, será descredenciado do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados,
Distrito Federal pu Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das-demais cominações legais.
15.2. A recusa i"justa em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
licitante vencedonde certame, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93, a Otllitérioda administração.
15.3. De conformíctjde com o Art. 86:
15.3.1. Multa dfi,bf.5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso na
entrega, no inícIo QU na execução do objeto ora licitado, sem prejuízo das demais penalidades previstas
na Lei 8.666/93~! '
15.4. Nos termos do Art. 87:
15.4.1. Advertência;
15.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado;
15.5. Se o valor darnulta ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da
primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescendo de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
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15.6. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao
Contratado, e publicado na imprensa oficial - excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -,
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro
correspondente.

16.0.00 RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DO OBJETO

•
16.1. O recebimento ou a comprovação de fornecimento pela prefeitura do objeto licitado, observadas
suas características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão
específica devidamente designada, após a verificação da quantidade, qualidade e outros aspectos
inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinente, e consequente
aceitação.

17.0. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, contados da apresentação da nota fiscallfatura no
protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA.
17.2 - O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária
da contratante.
17.3- 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.
17.4 - Havendo erro na apresentação da Nota FiscallFatura 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.
17.5 - 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= (Txl100)

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.

18.0. DO REAJUSTAMENTO

18.1. Os preços .contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
18.2. ocorrendo Q desequilíbrio económico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes paçtuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
18.3. No caso d~.re.conhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente registrado
o gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando o
fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou determinar a negociação.
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•

18.3.1. Quando o preço registrado tornar-se inferior ao praticado no mercado, e o respectivo fornecedor
não puder honrar o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento ao gerenciador
do sistema, devidamente instruído com elementos comprobatórios da elevação do preço inicialmente
pactuado, pedir o realinhamento ou o cancelamento de seu registro.
18.3.2. Na ocorrência do preço registrado torna-se superior ao praticado no mercado, o gerenciador do
sistema notificará o respectivo fornecedor, visando à negociação para redução do preço registrado e sua
adequação ao de mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. Dando-se por
infrutífera a negociação, será desonerado o fornecedor em relação ao correspondente item e cancelado
o seu registro, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
18.4. O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados,
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das
condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa
remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
18.5. Definido o valor máximo a ser pago pela prefeitura, o novo preço para o respectivo item deverá ser
consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor
vinculado.
18.6. Na ocorrência de cancelamento do registro de preços para determinado item, poderá a prefeitura
proceder à nova licitação para efetivar a correspondente contratação, sem que caiba direito a recurso ou
indenização.

19.0 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

•

19.1. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório, e ampla defesa.
19.2 a pedido, quando:
19.3 Comprovar estar o fornecedor registrado impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por
ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
19.4 O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem os serviços.
19.5 Por iniciativa da Administração, quando:
19.6. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado .
19.7 O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório.
19.8 Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
19.9 O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços (ARP).
19.10 O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração
sem justificativa aceitável.

20.0 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

20.1. As Atas de Registro de Preços, decorrentes desta licitação, serão revogadas de pleno direito pela
Administração, quando:
20.2 Não restarem fornecedores registrados.
20.3. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e não houver êxito
nas negociações junto aos fornecedores,
20.4 Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
20.5. A comunicação do cancelamento do preço registrado, bem como da revogação da ARP, será feita
por correspondêneia com recibo de entrega, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços..
20.6 No caso desser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o registro na data de sua publicação.
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20.7 A solicitação dos fornecedores para cancelamento do registro deverá ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste
Edital, caso não aceitas as razões do pedido.

21.0 DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

21.1 Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao
certame, qualquer tipo de indenização.
21.2 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de
uma Licitante.
21.3 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte, por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
21.4 Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas
feriado, e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o primeiro
dia útil subseqüente, no mesmo local e hora anteriormente prevista.
21.5 Ocorrendo à supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no
local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pela Prefeitura, pelo preço de aquisição regularmente
comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
21.6 Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do contrato,
serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação da prefeitura. A execução dos serviços não
previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.
21.7 A Prefeitura por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer
tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.
21.8 Decairá do direito de impugnar perante a Prefeitura nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades
que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
21.9 Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com aquisição de
material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os
respectivos preços.
21.10 Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão disponibilizados,
podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os procedimentos definidos pela prefeitura .
21.11 As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a
autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
21.12 Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é
o da Comarca de Alhandra.

A - PS, 11 de Agosto de 2014
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ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 005/2014.

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0 - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta licitação: REGISTRO DE PREÇO na Aquisição de Equipamentos e
Materiais Permanentes.

• 2.0 -JUSTIFICATIVA e ESPECIFICAÇÃO

2.1 A Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados as Secretarias Municipais
objeto deste Termo de Referência é condição sine qua non para a manutenção das atividades das
secretarias municipais.

2.2 - Segue abaixo a descrição dos materiais e serviços necessários:

•
COMPUTADOR
(DESKTOP
BÁSICO)

PROCESSADOR NO MíNIMO INTEL CORE 13 ou AMO A10 -
MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz - DISCO RíGIDO MíNIMO
DE 500 GB - TIPO DE MONITOR 18,5" (1366X 768) - MOUSEUSB,
800 DPI, 2 BOTOES ESCROOl (COM FIO) - FONTE COMPATíVEL
COM O ITEM - SISTEMA O PERACIONAl WINDOWS 7 PRO (64 und
BITS) - GARANTIAMíNIMADE 12 MESES- TECLADOUSB,ABNT2,
107 TECLAS (COM FIO) - INTERFACESDE REDE 10/100/1000 e
WIFI - INTERFACESDEVíDEO INTEGRADA- UNIDADEDE DISCO
ÓTICOCD/OVOROM.

5

2 FREEZER
HORIZONTAL

FREEZER,TIPO HORIZONTAL,CAPACIDADE400 A 500, SISTEMA
DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSAO ALlMENTAÇAo
220, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM DUPLA AçAO, 2
PORTAS,TERMOSTATONO PAINELE 4 RODIZIOS.

und 5

3.0 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1 - Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais que apresentarem alterações,
deteriorações imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento
convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.2 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao ORC
os documentos necessários, sempre que solicitado.
3.3 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e
expressa autorização da Prefeitura.
3.4 - Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na
fase de habllltação.

/\ .
- Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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3.5 - Executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
3.6 - O valor máximo remuneratório admitido conforme fixado no item anterior, sendo vedada a
cobrança de qualquer outra taxa de custo adicional.
3.7. A CONTRATADA deverá enviar relatório e documentos comprobatórios do fornecimento, para que
assim seja emitida nota fiscal, devendo toda nota fiscal ser devidamente protocolado junto ao setor
competente do Município.

4.0 - DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

• 4.1 Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, II, da Lei
8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta,
quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste anexo.

5.0 - DA AQUISiÇÃO

5.1 - Os Equipamentos e Materiais Permanentes deverão ser entregue na Prefeitura de JUAREZ
TÁVORA em ate 72 Horas após solicitação da ordem de fornecimento, contendo a especificação
Equipamentos e Materiais Permanentes, devidamente autorizada e identificada.
5.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários, decorrentes do veículo, sendo a contratante responsável apenas pelo pagamento do
objeto da licitação.

6.0 - MODELO DA PROPOSTA

6.1 - É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente,
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

JUAREZ TÁVORA - PS, 11 de Agosto de 2014.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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ANEXO 01 - AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 005/2014

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO na Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados
as Secretarias Municipais.

PROPONENTE:

PrezadosSenhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO-Item 17.0:
VALIDADE DA PROPOSTA -Item 8.0:

CNPJ

-- ' de de _____

Responsável

Rua José Mendonça de Araújo, N 171- Centro Juarez Távora -PB
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ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 005/2014

MODELOS DE DECLARAÇCES

DECLARAÇAO

__ (nome do licitante) ,CNPJ ou CPF -__ , sediada
':""'"':'__ -:---:-- -::--_-:---::----::---::- __ ':"""":'"'-::' por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial Registro de Preço - 005/2014, DECLARA
expressamente que:

a) até a presente data; inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação; no presente
processo licitatório; estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) 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;

c) tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os termos
deste pregão e seus anexos.
d) não foi declarada inidônea por ato da Administração,

e) não está impedida de transacionar com as Administrações Públicas, Federal, Estadual e Municipal,

f) não tem; 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, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, nos últimos 60 (Sessenta) dias
corridos, anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital,

h) não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Artigo 9° da Lei Federal no 8.666/93.

__ ..L:(c~id~a:!.l:d~e~e::...:e:::.s::!:ta~d:!.l:o:.L.)__ ' __ de de 2014.

(assinatura do declarante)

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: _

085.: Estadeclaração deverá ser inserida DENTROdo envelope de Documentos de Habilitação

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 005/2014

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

__ (nome do licitante ) ,CNPJ ou CPF -__ , sediada
:-::_~:---:-- --:::----:---:::---::---=:--_~:-::' por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial Registro de Preço - 005/2014, DECLARA
expressamente que:

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 e PROPOSTA constante no edital
conforme determina o item IV do referido termo convocatório.

__ (cidade e estado) __ , __ de de 2014.

(assinatura do declarante)

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.: Este formulário deverá ser apresentado FORAdo envelope de Documentos de Habilitação

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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ANEXO IV - PREGÃOPRESENCIAL REGISTRODEPREÇON° 005/2014

MINUTADAATA DE REGISTRODEPREÇOS

ATA DEREGISTRODE PREÇOSN°: ..../2014

Aos .... dia do mês de ........ de ........, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de JUAREZ TÁVORA, Estado da Paraíba, localizada na Rua José Mendonça de Araújo, N
171 - Centro Juarez Távora -PB, nos termos da Lei federal nO10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicando-sesubsidiariamente, no que couberem,as disposiçõesda Lei federal nO8.666, de 21 de junho
de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie e ainda Com fulcro no Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que
Regulamentao Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nO8.666, de 21 de junho de
1993, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta
apresentadano Pregão PresencialRegistrode Preço nO005/2014que objetivao registrode preçospara:
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados as Secretarias Municipais; resolve
registraro preço nos seguintestermos:

NOMEDEVENCEDOR:
CNPJ:

DO PRAZOE DOTAÇÃO

o prazo início do fornecimento do objeto ora licitado, conforme suas característicase as necessidades
da Prefeitura, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, consideradoa partir da
emissão da ordem de fornecimento. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão
por conta do orçamentovigente RecursosPrópriosdo Município.

, ,
.~;; Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB

DOPAGAMENTO

o pagamentoserá efetuado em até 30 dias, contadosda apresentaçãoda nota fiscal/fatura no protocolo
da PrefeituraMunicipalde JUAREZTÁVORA.
O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.
O pagamentosont$te será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela- Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentadapela.Contratadae do regularcumprimentodas obrigaçõesassumidas.
Havendoerro na apresentação da Nota Fiscal/Faturaou dos documentospertinentesà 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
apósa comprovaçãoda regularizaçãoda situação, não acarretandoqualquerônus para a Contratante.
Noscasosde eventuaisatrasos de pagamento,desde que a Contratadanão tenha concorridode alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescidode encargosmoratóriosproporcionaisaos dias de



•
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atraso, apuradosdesde a data limite prevista para o pagamentoaté a data do efetivo pagamentoà taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-sea seguintefórmula:

EM = IxNxP
EM = EncargosMoratóriosa serem acrescidosao valor originariamentedevido

I = índicede atualizaçãofinanceira,calculadosegundoa fórmula:
1= (Txl100)

365

Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N = Númerode dias entre a data limite previstospara o pagamentoe a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcelaem atraso.

DA ATA, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

A Ata de Registrode Preços resultantedeste certame terá vigênciade 12 meses,a partir da data de sua
assinatura.
Após a adjudicação e homologação do resultado do objeto da licitação será efetuado o registro dos
preços e dos fornecedores correspondentes mediante assinatura e remessa da Ata de Registro de
Preçospelo licitantelsvencedor/esde cada item, documentovinculativoobrigacional,com características
de compromissopara futura contratação.
Será admitida, excepcionalmente, uma única Ata de Registro de Preço para dois ou mais itens, na
hipótesede virem a ser registradosos mesmosfornecedores.
A Ata de Registro de Preços será apresentada aos vencedores que deverão conferir as informações,
imprimir,assinar,rubricar as demais folhas.
Até a assinatura da Ata de Registro de Preços, a proposta da licitante vencedora poderá ser
desclassificada se a tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o
julgamento.
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada a qualquer tempo, independentemente de
notificaçõesou interpelaçõesjudiciais ou extrajudiciais.
A Administraçãonão poderá contratar quantitativossuperioresàqueles registradosnaAta de Registrode
Preços,observadoo previsto no DecretoN°7.892, de 23 de Janeirode 2013.
Poderá utilizar-seda Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado deste certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidasna Lei n.° 8.666/93, no Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, relativas à utilização
do Sistemade Registrode Preços.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação, a órgão ou entidade que não tenha
participado do certame licitatório, desde que esta contratação não prejudique as obrigações
anteriormenteassumidas.
Os órgãosusuáriosnão serão obrigadosa contrataros serviços registradosdos fornecedoresconstantes
da Ata de Registro de Preços, facultando-lhe a realização de licitação específica para a contratação
pretendida,sendo assegurada ao beneficiáriodo registroa preferênciade contrataçãoem igualdadede
condições.
A Administração Pública que vier a aderir à Ata não poderá contratar quantitativos superiores àqueles
registradosna Ata de Registrode Preços.

DOREAJUSTA!IIIENTO

Os preços contratados são fixos pelo períodode um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§
5°e 6°, da Lei 8.666/93 .

. ' Rua José Mendonça de Araújo, N 17I - Centro Juarez Távora -PS
, ;' ::



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefe"ura Munte.de Juarez Távora
FIS.~
,,"Ii, 1) -

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente registrado o
gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando o
fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou determinar a negociação.
Quando o preço registrado tornar-se inferior ao praticado no mercado, e o respectivo fornecedor não
puder honrar o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento ao gerenciador do
sistema, devidamente instruído com elementos comprobatórios da elevação do preço inicialmente
pactuado, pedir o realinhamento ou o cancelamento de seu registro.
Na ocorrência do preço registrado torna-se superior ao praticado no mercado, o gerenciador do sistema
notificará o respectivo fornecedor, visando à negociação para redução do preço registrado e sua
adequação ao de mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. Dando-se por
infrutífera a negociação, será desonerado o fornecedor em relação ao correspondente item e cancelado
o seu registro, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados,
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das
condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa
remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
Definido o valor máximo a ser pago pela prefeitura, o novo preço para o respectivo item deverá ser
consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor
vinculado.
Na ocorrência de cancelamento do registro de preços para determinado item, poderá a prefeitura
proceder à nova licitação para efetivar a correspondente contratação, sem que caiba direito a recurso ou
indenização.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório, e ampla defesa.
A pedido, quando:
Comprovar estar o fornecedor registrado impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de caso fortuito ou de força maior.
O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem os serviços.
Por iniciativa da Administração, quando:
O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado.
O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório.
Por razões de in~e[~sse público, devidamente motivado e justificado.
O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços (ARP).
O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração sem
justificativa aceitá~~!~

DA REVOGAÇÃO. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

As Atas de Registro de Preços, decorrentes desta licitação, serão revogadas de pleno direito pela
Administração, .~lJ.ando:
Não restarem fornecedores registrados.
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e não houver êxito nas
negociações junto aos fornecedores,
Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
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A comunicação do cancelamento do preço registrado, bem como da revogação da ARP, será feita por
correspondência com recibo de entrega, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o registro na data de sua publicação.
A solicitação dos fornecedores para cancelamento do registro deverá ser formulada com a antecedência
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso
não aceitas as razões do pedido.

DO FORO:

• Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de
ALAGOA grande - PB.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrado a presente ATA que após lida e aprovada, será
assinada pelas partes, em três vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que supra todos
os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Empresa:
CNPJ:
Representante:

JUAREZ TÁVORA, __ de de 2014.

MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS
PREFEIT AI CONTRATANTE

WILSON LOURENÇO DE BRITO
PREGOEIRO OFICIAL

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 005/2014

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ..../2014

• TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAREZ TÁVORA, ESTADO DA PARAIBA, E A
EMPRESA: *********, TENDO POR OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município Juarez
Távora, Estadoda Paraíba, com Sede na Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-P8,
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 e de outro lado, como CONTRATADO, e
assim denominado no presente instrumento, a Empresa: *********, com sede no *********, inscrita no
CNPJ: *********, representada neste ato por: *********, CPF n° *********.

As partes assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo
e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal n.? 8.666/93 e
suas alterações posteriores, bem como vinculado ao PREGÃO PRESENCIAL n.? 005/2014.

A CONTRATADA se obriga a entregar os Equipamentos e Materiais Permanentes conforme
proposta ANEXA apresentada que fica fazendo parte integrante deste CONTRA TO.

QNT. UND. MODELO/MARCA P.UNT. P. TOTAL

2.1 O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até **/**/20**. O prazo constante nesta
cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art. 57 da
Lei Federal n." 8.666/93.

I~" ,P ~0k:'fi\:~i ~:_.~i!.®TRRA~O,~P~TtI::ÍM:~';j,:;,;t;~~i 'j; , ;1. .

3.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem na prestação, até 25% (Vinte e Cinco por Cento) e acordo com o que preceitua
o Art. 65, Parágrafo 1.0 da Lei Federal n." 8.666/93.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -P8
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4.1- Os Equipamentos e Materiais Permanentes deverão ser entregue na Prefeitura de JUAREZ
TÁVORAem ate 72 Horas após solicitação da ordem de fornecimento, contendo a especificação
Equipamentos e Materiais Permanentes, devidamente autorizada e identificada.
4.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;
b) Oobjeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias, contados da
data da entrega do Objeto Licitado, no local indicado pela secretaria de educação, acompanhada da
respectiva nota fiscaljfatura.
c) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral das especificações contratadas,
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

•

5.1 - Fica ajustado o preço, conforme segue:
5.2 O valor total do CONTRATO fica estimado em R$ 0.00 (Por Extenso) onerando nas dotações: 02.02-
GABINETEDO PREFEITO - 04.122.2010.2002 - Desenvolver as atividades do Gabinete do Prefeito - 02.03 - SECRETARIA
DE ADM E FINANÇAS - 04.122.2010.2003 - Desenvolver as atividades administrativas da secretaria - 02.04 - SECRETARIA
DE AGRICULTURA - 20.122.2010.2005 - Desenvolver as atividades agrícolas - 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA- 12.361.1004.2008- Desenvolver as atividades do FUNDEB 40% - 12.361.1004.2009- Desenvolver as atividades
do ensino Fundamental MDE - 12.365.1004.2012 - Manutenção das atividades das creches - 02.14 - SECRETARIA DE
SAÚDE- 10.122.2010.2015- Manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde - 10.301.1006.1012- Aquisição De
Equipamentos E Veículo Para Saúde - 02.15 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08.244.1007.2030 _
MANUTENÇÃODO PROGRAMA PAIF-IGD - 02.18 FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 122.4000.1026-
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O PROGRAMA IGD / PBF - 02.16 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA _
15.122.2010.2033- Desenvolver as atividades de serviços urbanos - 02.17 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECONOLOGIA
- 19.573.10I0.2032 - Desenvolver as atividades de ciência e tecnologia - 4490.52 0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE. OS RECURSOS SERÃO PROVENIENTES DE RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL E DO
PROGRAMAIGD - PBF E DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL - FMS.

6.1 Os preços propostos pela licitante vencedora permanecerão irreajustáveis, EXCETO
comprovadamente comprometer o equilíbrio econômico-financeiro deste termo contratual.

6.2 - Fica fixado o prazo de até 10 (dez) dias anterior ao pagamento, para o proponente apresentar junto
ao Setor de licitação - dirigido ao Presidente da Comissão Permanente, o requerimento, demonstrativo e
comprovação de tal reajuste.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171- Centro Juarez Távora -PB

7.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos Equipamentos e Materiais Permanentes
diretamente a Contratada, ou Representante Legal, mediante apresentação da referida documentação
fiscal/fatura e Recibo.
7.2 Quando a data prevista para o pagamento coincidir com finais de semana, feriado, o mesmo será
efetuado no primeiro dia útil subsequente.
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•

7.3 o pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.
7.4 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.
7.5 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 ônus para a Contratante.
7.6 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/l 00)

365

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

l~t.1~._l·{Ç~Â'_lliijirLQDBli~~Qis••Q~1{~º.~ir.!J1Rf~~~1!lllllF·~~i'l";jm{if;{.·{;·····
8.1 - Efetuar o pagamento ao contratado quando o mesmo cumprir com todas as determinações contidas
neste instrumento contratual.
8.2 - Efetuar através de notificação ao Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
qualidade dos Equipamentos e Materiais Permanentes dando os prazos constantes neste instrumento
contratual para o contratado realizar as correções não eximindo, porém, de suas responsabilidades.

9.1 Executar devidamente o contrato de fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
9.2 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
9.3 Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução de contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
9.4 Permitir e facilitar a fiscalização do Contratado devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
9.5 Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
9.6 Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante.

\ (:Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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9.7 O contratado terá a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação (Art. 55,
XIII da Lei 8.666/93).
9.8 Conceder garantia do veículo por um prazo não inferior a 12 (doze) meses.

10.1 - A Contratada ficará
total ou parcial do objeto.

• I - Advertência; de que trata o inciso I, do art. 87, da Lei n" 8.666/93, podendo ser aplicada nos seguintes
casos:
a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrênciasque possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do fornecimento, desde que
não caiba a aplicação de penalidade mais grave.

II - multa(s), que deverá (ão) ser recolhida(s) junto à Secretaria de Finanças do Município, a ser quitada
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante, podendo ser:
a) de 1,0% (um por cento) do valor do objeto licitado, por dia de atraso por descumprimento dos prazos
de entrega, previstos neste Edital e no Contrato;

b) de 2% (dois por cento) do valor do fornecimento por infração a qualquer condição estipulada no Edital
e no Contrato, nas hipóteses não previstas na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos, e;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.2 As multas apl icadas 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.

I - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

II - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei n" 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou as 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;

'Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

III - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, ajuízo da Administração.

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

•

12.1 - Fica desde~já eleito o Foro da Comarca de Alagoa Grande, 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 ajustadas, 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 imprensa Oficial, do extrato do
Contrato, a teor no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal n.? 8.666/93, tudo para que o ato produza
seus Jurídicos e Legais efeitos.

JUAREZ TÁVORA, de de 2014

Maria Ana Farias dos Santos
Prefeita

CONTRATANTE

*********
CONTRATADO

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

PUBLIQUE-SE,REGISTRE-SEE CUMPRA-SE

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACÃO - SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

(NOME DA EMPRESA) -;---:-- , CNPJ N° , com
sede ,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal,
para fins do Pregão Presencial Registro de Preço - 005/2014, 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,

B)Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos
impedimentos do § 4° do art, 3° da Lei Complementar 123/2006,

_________________________________ de, _

(assinatura do representante legal)

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

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARAME E EPP

PREGÃO PRESENCIAL N°: 005/2014
(SRP)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAvORA, torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei
10.520102 alterações, disposições da Lei 8.666193 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.o 123/2006 alterações e
demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial na forma de Execução Indireta, sob
o regime de empreitada do tipo menor preço por item EXCLUSIVO para empresas ME e EPP, no dia 27 de Agosto de 2014 as
11:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados as Secretarias Municipais. A
reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ TAvORA, na Rua Cap. Pedro Moreira, 15
- Centro, JUAREZ TAVORAlPb Maiores informações através do telefoneI (083) 3379-1045.

JUAREZ TAvORA, 11 de Agosto de 2014.

Wilson Lourenço de Brito
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°: 006/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAvORA, torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei
10.520102 alterações, disposições da Lei 8.666193 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.? 123/2006 alterações e
demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial na forma de Execução Indireta, sob
o regime de empreitada do tipo menor preço por item, no dia 27 de Agosto de 2014 as 14:00 horas, tendo como objetivo:
Aquisição de 01 veiculo, Okm, tipo passageiro, capacidade p/05 passageiros, ano/mod. Mínimo 2014, Completo, 05 portas, bi
combustível, motor mínimo 1.0, de cor branca. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de
JUAREZ TAvORA, na Rua Cap. Pedro Moreira, 15 - Centro, JUAREZ TAVORAlPb Maiores informações através do telefoneI
(083) 3379-1045.

JUAREZ TAVORA, 11 de Agosto de 2014.

Wilson Lourenço de Brito
Pregoeiro Oficial
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PREGÃO ~~~~EJE~~~1~~!s~~fB;MCGISMS

Processo n' 16.45112014
O presente aviso tem J!OI obíeto o slsteQ1! de registro de

preços F,ra a eventual AQUISI<,;AO DE SOLUÇOES E SANEAN
TES (2 VEZ). de acordo com a especíücação no editai e anexo. do
preço registrado. o quanlltatJvo. a empresa fornecedora e o nome do
representante legal. em obediência II ordem de classlflcação das pro
postas. Juntamente com a documentação e a proposta de preços apre
sentadas. os quais, Independentemente de transcrição. Iazem parte
deste Instrumento. naquilo que não o contrariem.

1) W.FELIPE DA SILVA - I' lugar nos Item 02 KIT CA
TETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN P/HEMODIALISE
11.5F x 20CM ( I CATETER DE POLIURETANO 11.5F x 20em
P/HEMODIÁLISE. I FIO GUIA 035 x 70em COM AVANÇADOR
ONESTEP ADVANCER. 1 AGULHA 18~ x 7cm PARA lNDRO
DUCAO DE FIO GUIA 026 A 038. 2 TAMPAS LATEX FREE
PARA INJECÃO COM ROSCA LUER. 1 BISTURI DESCATAVEL
COM LÃMINA N' 11. I SERINGA DE 5cc COM AGULHA 30 x 7
E DILATADOR DE VASO. Com o valor unitário de RS 110.00
(cento e dez reais) e valor Total de RS 33.000.00 trinta e três mil
reats).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
EXTRATOS DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISiÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC1pIO. FUNDA
MENTO LEGAL: Pregâc Presenciai n' 00045/2014. DOTAÇAO: Re
cursos do Município ae Catolé do Rocha: FPMlFMAS/FMS E OU
TROS 2003 - MANUTEN~ÃO DA SECRETARIA DE ADMINIS
TRAÇÃO 2006 - MANU NÇÃO DA SECRETARIA DE FlNAN
CAS 2019 - MANUTENÇ, O DO FUNDEB 40% 2013 - MANU
TENÇÃO DO ENSINO FI,JNDAMENTAL 2040 • MANUTENCAO
DOS SERVICOS DE SAUDE 2095 - MANUTENS:AO DO FMS
2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA M NICIPAL DE
AGRICULTURA 2054 - MANUTENÇAo DOS SERVICOS DE AS
SIST~NCIA SOCIAL 2093 - MANúTENCAO DO FMAS 2029 _
MANUTENCAO DA DIVISÃO DE CULTURA 339030 - MATE
RIAL DE CONSUMO VIGeNCIA: até o Ilnal do exercício finan-
C~~gld;O~~~:'A~Ei ~~~ómh'Õr;'.r:Sitó8fi~~aB~R~~~
MARTINS PAPELARIA LTOA ME - RS 143.370.49.

OBJETO: CONTRAJAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA
RA PAVIMENTACAo EM PARALELEPlpEDOS DE TRECHOS
DE RUAS NO CONJUNTO TANCREDO NEVES. NESTA CIDA
DE. fUNDAMENTO LEGAL: Concorrência n' 0000112014. 00-
TAÇAO: Recursos Pnlpríos do Munlclf,lo de Catolé do frS(ha: Re-
~1~(oJ)r~:~~~n~d~c~~o":;e~~~~oddaRO:Ô~GDr~'tRV1~
COSo PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolé do
~ocha e: CT N' 10561/2014 - 11.08.14 - F A CONSTRUCOES
LTOA - EPP - RS 651.054,26,

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 58/2014

Torna público que farairealizar através do Pregoeiro anelal e
Equipe de A~olo, sediada na Praça Sergio Maia. 66 . Centro· Calolé
do Rocha - PB. às 09:00 horas do dia 01 de Setembro de 2014.

gg~~ãoE "!.1~e~eD~reJ~o tómfgiMX~~c~"MptN.m'bkE~:
IMPRESSORAS, GELADEIRAS. FREEZER E RECARGA DE
TONNER PARA ATEND SEC. Recu"",: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal n' 10.520102 e Decreto Mu
nicipal n' 1473/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis. no endereço supracitado.Telefone: (083)
34411383

PREGÃO PRESENCIAL N' 61/2014

Torna pUblico :lue fará realizar através do Preg:;lro Oficial e
~~utc~ ~Ppã~'::db8:00na~ad~~~o ~a~ ~em=Od~ C;Ol~~
licitação modalidade Pregão Presenciai, do tipo menor preço, para:
Aquisição de brinquedos e Jogos pedagógicos para atender a ne·
cessldade das Creches Municipais Terezlnha Pereira Nunes e. Re·

â~~rs~oPW~~2'8i02~ õ~~~~tM:!':';:i!oul~Yiôtl1.'eFnf~r~~le~;
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. no endereço
supracitado. Telefone: (083) 34411383,

PREGÃO PRESENCIAL N' 62/2014

Toma Cúbllc0a:\ue rará reaUzar através do Pre~ro Oficial e

~2ulioc~ A"P'B~'~dbs:~Onah~~ad~:ft~o ~a~~ S;';.mbr~d~ <to~~~
liCitação modalidade Pregão Presenciai. do tipo menor preço. para:

ir~n:ta~~ ~~n~:,,~e:c~:d!id:as.:=~~n~:C~d~e~::~
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nG

10.520/02 e Decreto Municipal n' 1473/2011. Informações: no ho
rário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. no endereço supra
citado. Telefone: (083) 34411383.

PREGÃO PRESENCIAL N' 63/2014

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oüctal e
Equipe de Apolo. sediada na Praça Sergio Mala. 66 - Centro - Catolé
do Rocha - PB. às 08:00 horas do dia 05 de Setembro de 2014.
licitação modaIldade Pregão Presencial. do tipo menor preço. para:
Aquisição de gêneros allmentfclos para merenda escolar dos aJunos
do programa Brasil Alfabetizado deste municfplo. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n· 10.520102 e
Decreto Municipal n' 147312011. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis. no endereço supracítado.Telefcne: (083)
34411383.

Carolé do Rocha - PB. 12 de agosto dr' 20J4
PEDRO CESAR MAIA

Presidetue

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 39/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoe ira
Oficiai e observado parecer da Assessoria Iurrdtce. referente ao Pre
gão Presenciai n' 0003912014, que objeuva: AQUISiÇÃO DE MA
TERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECES
SIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚ
DE.; HOMOLOGO o correspondente procedimento llcltatórlo em fa
vor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - RS 17.954.98; DEN
TALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTOA - RS
4.156.00; DROGAFONTE LTOA - RS 62.108.00; LARMED DIS
TRIBUIDORA DE MED. E MAl'. MEDICO. HOSPITALAR LTOA
- RS 6.631.50; MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALAR LTOA - EPP - RS 60.217.80; MEDICAL MERCAN
TIL DE APARELHAGEM MEDICA LTOA - RS 23.774.60; NEL
FARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTOA - RS
21.680.40; PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTOA - RS 541.510.50; STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOS
PITALARES LTOA - RS 14.546.20.

Esperança - PB. J 2 de agosto de 2014
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE ADESÃO 05.2014
OBJETO: Termo de AdesJo a Ata de Registro de Preços do Pregão
EletrOnlco n.G 16/2013 / FNDE - Processo Adminlstrallvo n.o
23034.018985/1012-80 e conronne a Ata de Registro de Preços n.'
7012013. de 07 de Agosto de 2014. realizado pelo FUNDO NA
CIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FNDE .
para aquisição de MobiJIárlo Escolar conslitufdo de conjunto aluno,
mesa acessfvel e conjunto professor em atendimento as entidades
educacionais do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tenno de
Adesilo OS/2014/PMG. DOTAÇAO: AMPARO LEGAL: Anlgo 8', §
I do Decreto 3.931. de 19 de setembro de 2001, Lei Federal n.·
10.520/2002. RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE - Tenno de Com
promisso PAR N,' 20140296612014. Dotação consignada no orça
mento vigente· 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente.
VIGÊNCIA: até o nnal do exercício nnancelro de 2014. PARTES
CONTRATANTES: Prefellura Municipal de Guarablra e: CT N'
00381/2014 . 01.08.14 - NASA NORDESTE ARTEFATOS E IN
DÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA - RS 238.210.00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO DE ADITIVO 01.2014. REF. PREGÃO PRESENCIAL
00064/2014. AO TERMO DE CONTRATO N' 0029612014, DATA:
0610612014. OBJETO: Acréscimo de 23,5% ao valor contratado. re
presentado pejo valor de RS 19.560,00 (Dezenove Mil Quinhentos e
Sessenta Reais) ao valor iniciai do contrato de RS 83. I30.00 (Oitenta
e Três MiJ Cento e Trinta Reais), totalizando a Importância de RS
102.960,00 (Cento e Dois Mil Novecentos e Sessenta Reais) - tudo
em conformidade ao An. 65 - Par - 1°, da Lei de n° 8.666/93 e suas
aheraçõts posteriores, como Já previsto na cláusula décima primeira
do contrato e Parecer Jurídico nos autos, pelas aquisições de materiais
permanentes como eJetrodoméstlcos e eJetrOnlcos diversos para me·
lhor atender as necessidades da Admlnlstração Municipal. FUNDA
MENTAÇAO: Anlgo 65, Par. I', da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI
RA - PB, CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - CNPj:
15.659.814/0001-00. DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE
AD11'1VO: 08.08.2014. SIGNATÁRIOS: ZENOBIO TOSCANO DE
OLIVEIRA. ELDER DA COSTA CARVALHO. OBS: Publicado para
atendimento do disposto no parágrafo único do art 6J da Lei
8.666/93.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REF: TOMADA DE PREÇOS
07.2013. OBJETO: Prorrogação P'lr mais 06 (seiS)meses. contados do

~~~~od~o2Wôí/2g~4:1~~~I~~~J~r:~~~ç~oda~~~ ~: 1~~O~~ri21~1:
com término de vigência em 12.08.2014, celebrado Inicialmente entre
as panes. objetlvando a execução dos serviços de Construção de uma
guadra Poltespontva coberta com vestiário na Rua Pro~tada, s/n no

pX~28~88~~gl~~ F~'õJ~~. ~"!~~~Pl"é'2~ N'ljVAv"iCflStIA
DO CONTRATO COM AD11'1VO: 13/02/2015. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABlRA - ZENOBIO TOSCA
NO DE OLIVEIRA. CONTRATADA: PLANTEL PLANEJAMENTO
PROJETOS E CONSTRUÇOES LTOA - CNPj: 09.065.654/0001-78-
GISLAINE DIONISIO DA SILVA. JUSTIFICATIVA: Atrasos na li·
beração dos recursos e atraso da obra pela empresa contratada, con-

~EêÍ~UÊ~~o~IL:lt~~6~~:3:~!~~l::~ç~=I:r~~~f~A~ATE~~
MO ADITIVO: 11/08/2014. OBS: Publique-se para atendimento do
disposto no parágrafo único do ano 61 da Lei 8.666193.

PREFEITURA MUNICIPALDE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato N' 012/2014 - Pregão Presenciai N' 007/2014 - Contratante:

~NP~cíf~~ogi.J7Y~f~i8~m~::AJq~~~~~o Cd~m:~n:~°.ili~~lf~
elos perecíveis e não perecíveis com entrega parcelada destlnedc a

~~~!~~ãn~ad: ~fs~~~c~S!!:~~ ~d~omr~~~~~I:~nS~~V~C~SI:
Bolsa Famílía.Fcnte de Recursos: PNA~AEE. Ens. Fundamental. Cre
che, Pré-Escola, EJA) e Programas Sociais (SCFV, CRAS e Bolsa Fa
mília).Valor TOlal:RS 580.761.20 (quinhentos e oüema mi) setecentos e
sessentas e reais e vinte centavos). Vigência: 23/06/2014 a
31/12/2014.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 7/2014

Nos termos do relatõrto flnal apresentado pela Presidente e
observado o parecer jurídico. Homologo o Processo Administrativo na
010/2014 - Pregão Presenciai n' 007/2014, ObJeto Aquisição de gê.
neros alimentfclos perecíveis e não perecíveis com entrega parcelada
destinado a comreslção da merenda escola da rede municipal de en-

SICFV.êAAS1: B~~d:2~ncifa~v~~~J~~J~s~~~~~.!:~\~~~~~IÊI~
CNPJ 19.051.973/0001-88. Itens: 1. 2. 3. 4.5.7.8.9. 10, 11, 12. 13. 14.
15. 16. 17, 18. 19. 20. 21. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 50, 56, 57, 58. 59. com
~::n~~~~ ~:aj~~ ~~~~7~~~;~v~~lnhentos e oitenta mll setecentose

Imaculada-Pli. 23 de junho de 2014
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Pref'elrc

PREFEITURA MUNICIPALDEJOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 33018/2014

A Prefeitura Municipal de João Pessoa. através da Comissão
Especial de LlcltaçJo. conslhufda através do Decrelo N° 8.24912014,

~t~~d~~I~!ddeet~~~: ~~I:~~aJoú~~O~8~2Óf~~á :~a~~[~~'â~tae~~~
preitada global. com tipo de licitação menor preço. com Recursos Pró
prios e de Convênio, a ser realizada no dia 01/09/2014. às 09:00 horas.
tendo como objeto a seleção de empresa I"'ra CONSTRUCAO DO
EDIFICIO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA
POPULAçÃO EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP EM JOAO
PESSOA· PB. A cópia do ~dltal e seus anexos estão à disposição dos
Interessados na sede da SEPLAN. na Rua Dlógenes Chlanca, I.777,
Prédio Anexo 4° andar. Agua Fria, João Pessoa· PS, no horário das
14:00 às 18:00. podendo ser adquirida mediante a entrega de I (um) CD
ou pen drive. Qualquer Informação será prestada no local e horário
acima citado.

PREFEITURA MUNICIPALDE JUAREZ TÁVORA
AVISOS DE L1CITACÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 5/2014 - SRP

ExcIusivAIPRE~IITJ:r MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA toma

f8~J~&Of:í:er~~s~~~':~çO:~da IL~~r8.66t93 ;~a~~he~çC: ~~~
terlores. Lei complementar n.o 123/2006 alterações e demais nonnas
Inerentes a espécie que realiurá licitação na moda1idade Pregão Pre
sencial na forma de Execução Indlreta, sob o regime de empreitada do
tipo menor preço por Item EXCLUSIVO para empresas ME e EPP. no
dia 27 de Agosto de 2014 as 11:00 horas. tendo como obJellvo: Aqui
sição de Equipamentos e Materiais Permanentes. destinados as Secre.

~~lp~~Uft~r~~~~:;JI~ jlYAR~z"TÁ~~RÃ?~E~~~t::.lp!d~~
Moreira. 15 - Centro. JUAREZ TÁVORAlPb Malares Informações
através do telefonei (083) 3379-1045.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrónlco http://www.ln.p~bml.
pelo código 00032014081400191 Documento assinado digitalmente confonne MP n' 2.200·2 de 24/0812001. que institui a

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira· ICP-Brasll.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
Secretaria Municipal de Saúde

Aneuoria Juridin

EXTRATO N.' 189/%014
PROCESSO 14.509/%014

A Secretaria Municipal de Saude do Município de Jo30 Pessoa, como Contratante. tom.:! público.
na forma da Lei Federal nO. 8.666193 t suas alttrações posteriores. TERMO DE CONTRATO
PARA AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA ArENDER
A REDE MUNICIPAL, firmada para atender as finalidades precípuas da Administração. tera
vigên!;ia até o tinal do exen:íciu liOdnçeiro, relativos ao PREGÃO PRESENCIAL N" 10.0541
2014, nos Recursos Financeiros é Da seguinte dotação orçamentária:
• Classitjçação Funcional Programático; 13.301.10.303.5018.2042· FÁRMACIA BÁSICA- MANTER
EI""~TAR AASSISTÊNCIAfAAMACihJTl('ABÁSICA:

Elemento de Despesa: 33,90.30- material de consumo

ClON'I'L4.TO NOME VALOIl DATA

IIJ J.I73.22I,II1,b*- 01110_,..:l1li4
DEPOSmI GERAI,DE ......................1""",U IUPIIIMUITOI
IIOSI'IT ALAIWILTDA _ .....)

URarAIIMACOMálCJo
IIJI_ .... __ • "._<10211'4

IU75/1114 DE IllEDICAMENTUIII: ,.............._e
_lIOIPrrALAllU lia.....)LTDA

CLUD.D DIS'IIUBVlDORA ............ 211..
1U7_U DEMEDIICAIOm'OS LTDA 1-. .................

PANORAMACOMÉRCIODE
11om1Jl... ~~

DOII'PAR INDCII1'IIlAI:
IU7II2IIU 00IIDa0 DI:PIIOD1JTOS ...............

Bosrrr ALAIWI LmA
ClllSTÁLlAPIIOovrol asH.!ll,ll (...... c ICÍllllile 01110_11021114

l""J/JIIU QUIMICOB q-'-~,AIlMACtuncos LTDA
I( ICA llOClIA IIODRlGIlU ALVl:S

8ecndria deSád.

PREFEITURA MU!'ICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÁO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

lnstrumuto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n". 035/2014.
ObJeto: Aquisição de água mineral acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros e água mineral
acondicionada em embalagem (copos) de 200 mI, destinados às Escolas e aos Creis da Rede Pública
Municipal e SetoresAdministrativosda SEDEC.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Municipio de João Pessoa e II Empresa
DISTRlBt:IDORA DE ALIMEI'iTOS St:BLlME LTDA-EPP;
PROCESSO LICITATÓRlO W. 2014/044725; PREGÃO PRESENCIAL N'. 01812013;
Signatários: Sr, Luiz de Sousa Junior. pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sra. Yêdd•
Virgínia Ribeiro Coutinho de Lima, pela empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
SUBLIME LTDA-EPP .
Valor Aditado: RS 16.868,75 tdezesseb mil. oituçentos e senen" e oito reais e setenta e
cinco eentavus).
Valor Global; RS 84.343,75 (cltenta e quatro mil, trezentos e quareata e três reais e
setenta e cinco centavos) .

João Pessoa. 12 de agosto de 2014.
.Luiz de Souu Junior

Secretário de Educaçio e Cultura

Prefeitura Municipal
de Joca Claudino

PRE~'EITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
CNPJIMF D' 01.613.283/0001-00

Rua José Ezequiel Duarte. 52 - CEP; 58928 - 000
GABINETE DA PREFEITA

CONVOCA o(s) abai:to(s) relacionadolii aprovados no Concurso Público de Provas e titulos do
Município de Joca Claudino realiwdo nos termos do Edital na, 001/2011, Homologado por Ato do
Executivo. datado de 03 de agosto de 2012 e Prorrogado Por Ato do Executivo datado de 01 de
Agosto de 2014. os quais tlHam nomeados nos termos do Decreto na. 022/2014. de 15 de agosto
de 2014, para o provimento dos seus cargos e nas respectivas categorias funcionais. para
comparecerem ao edifício da sede da Prefeitura de Joca Claudino. no horário das 08:00 as 13:00
horas, munidos dos originais e cúpias dos documentos pessoais, demais intonnaçi'les serão tratadas
na apresentação do candidato aprovado junto a secretaria de administração municipal:
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
N°. NOME DO CANDIDATO
06 RAFAELA MACENA DO NASCIMENTO
07 FLAVIO BATISTA DUARTE

Jaco Claudioo - PS, em 15 de agosto dc 2014.
Luuécia Adriana de Andrade Barbosa

Pretelta Constitucional

Prefeitura Municipal
de JuarezTávora

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCI.USIVO PARA ME E [PP

PREGÃO PRESENCIAL N': 00S/Z014 (SRP)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhetimento dos
interessados nos termos da Lei 10.520/02 HltcrUç(lcs, dispvsiçõcs da Lei 8,666/93 c suas alterações
posteri(lreS, Lei complemcntaI n," I23/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie que
realizara licitação na modalidade Pregão Presencial na fOlma de Execução lndireta. sob o regime
de empreitada do tipo menor preço por item EXCLUSIVO para empresas ME e EPP. DO dia 27
de Agosto de 2014 !lI 11:00 bons, tendo como objetivo: Aquiliçilo de Equipamentos e
Materiais Permanente5, destinado, as Secretarias MUDlclpail. A reunião ocorrerá na sala da
COPELI o ptédio",,*, da PrcfeiturnMunicipal de JUAREZ TÁVORA. na Rua Cap. Pedro Moreira. IS
Centro. JUAREZ TÁVORAlPb Maiores inform.:!çOesatravés do telefoneI (083) 3379.1045.

JUAREZ TÁVORA. II d. Agosto d. 2014 .
Wilson Lourenço de Brito

Pregoeiro Oflclal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESEI\CIAL 1\0: 006/2014
A PREFEITURA MLJ:'\ICIPAL DE JUAREZ TÁVORA. torna público para conhecimento dos
interessados nus termos da Lei 10.520/02 alteraç(\es. disposiçôes da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriures, Lei complemcnhir n." 123/2006 ultcrtiçõcs e demais normas inerentes ti espécie que
reali:lará liCItação na modalidade Pregão Presencial na forma de Execução Indireta. sob o regime
de empreitada do tipo menor preço por item. no dia 27 de Agosto de 20J4 as 14:00 boras.
tendo como objctivo: AquisiçAo de 01 veiculo, OkDl, tipo passageiro, capacidade p/05
pallsageiros, ano/modo Mioimo 2014, Completo, 05 portas, bi combustível, motor miai-
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RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 18/08/2014 às 11:37:37 Nilcelanio Rogerio de Oliveira
alterou os seguintes documentos/informações deste documento sob o N° 46299/14.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juarez Távora
Número da Licitação: 00005/2014
Órgão de Publicação: Diário Oficial da União
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 21.570,00
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados as Secretarias Municipais
Data do Ato: 14/08/2014
Data e Hora do Certame: 27/08/2014 11:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal Sala da CPL

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 18 de Agosto de 2014
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