
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2016 - SRP
DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/2016
HORÁRIO: A PARTIR DAS 10hOOmin

A Senhora Suellen Diniz de Souza, Pregoeiro do Município de JUAREZ TÁVORA, constituído pela
portaria n." 016/2016 de 22 de Fevereiro de 2016, faz saber a 'todos os interessados .. de que trata a presente
licitação na modalidade Pregão Presencial por Registro de Preço, do tipo MENOR PREÇO, em sessão
pública na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA/PS, situada na Rua José Mendonça de
Araújo, N 171· Centro Juarez Távora -PS, que será regida pela Lei federal na 10.520. de 17 de julho de
2002. aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n" 8.666. de 21 de
junho de 1993. com alterações posteriores, Lei complementar n.? 123/2006 e suas alterações. Decreto n."
7892/13 e alterações bem C0l110 toda legislação correlata e demais exigências Previstas neste edital e
anexos.
As propostas. deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório conforme anexo
(lermo de Referência), que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado. na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciarnento dos interessados que
se apresentarem para participar do certame.
1\ sessão de processamento do Pregão será realizada no prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez
lúvorn/Pl]. cujo endereço encontra-se no preâmbulo deste edital, iniciando-se no dia 27 de Abril de 2016
ÚS lOhOOmin (horário local) e será conduzida pelo Pregoeiro, designados nos autos do processo em
epigrafe.

1- 00 OBJETO

A presente licitação tem por objeto a Eventual aquisrçao de fogos de artifícios destinados a
abrilhantar as comemorações e eventos culturais realizados pelo o município de Juarez Távora.
(letal hado as .especi ficações no anexo I (Termo de Referência) do presente Edital.

II - OA PARTICIPAÇÃO

Poderá (âo ) partici par do certame todos os Iicitantes enquadrados como ME e EPP que preencherem
todos os requisitos constantes neste ato convocatório nos termos da Lei Complementar n." 147/2014.
2 - Não será aceita a participação de empresas nesta Licitação, quando:
2.1 Reunidas cm 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.
I. 15312009. - Plenário e n° 1.102/2009.
2.2 Cujos dirigentes ou responsáveis técnicos ocupem ou tenham ocupado cargo de direçào.
assessoramcnto superior. assistência, intermediária. cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de
Jl ARE! TA VORA/JlB ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados. nos últimos 60 (sessenta)
dias corridos. anteriores à data da publ icação do A viso deste Edital.
2.3 Em processo de falência ou concordata.
,2.,1 Estejam impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de
SlI,IS entidades descentralizadas.
2.:" Estejam declaradas inidôneas por Órgão ou por Entidade da Administração Direta, por Autarquias.
Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretarnente pela União.
r ~ladl)s. Distrito Federal ou Municípios.
=' () Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n" 8.666. de IlJl):\,
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2.7 Empresas que não estejam enquadradas como ME e EPP.

111- DO CREDENCIAMENTO

I - Para o credcnciarnento deverão ser apresentados, os seguintes documentos;
,I) r ratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de regi stro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos. e
assum ir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento.
dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
:2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação
q ue contenha foto.
:; - Declaração ou certidão de Enquadramento, emitidas pela Junta Comercial ou pela Secretaria da
Receita Federal. expedidas em até 90 (noventa) dias anterior à data para recebimento dos envelopes ou
declaração conforme anexo VII do presente edital.
4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.
S - A ausência do Credenciado. em qualquer momento da sessão. importará a imediata exclusão da
Iicí tante por ele representada, sal vo autorização expressa do Pregoeiro.

IV - DO CADASTRAMENTO

Nào será exigido cadastro para participação do certame.
1.1- () CRC (Certificado de registro Cadastral) perante o Município de JUAREZ TÁ VORA. poderá ser
apresentado pelo licitante, com validade em vigor e compatível com o objeto de aquisição do presente
certame. C0l110 substitutivo dos documentos exigidos no item VII, 1.1 e 1.2 "a","b", "c" e "d" deste
edital.

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

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

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido
no Anexo VI <10 Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nOs 1 e 2.
:2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados. separadamente. em 0:2,
l'llvelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa. além do nome da proponente. os
sC~.'tlillles di7CICS:

-=-=-==-:-=~~-=--':-::-=~-:=--=--C:--::-:-=-::----::~:-C-::=----:::-::-:::-:::---:=C-----------'-,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA/PB !

CNPJ 08.919.490/0001-36
PREGÃO PRESENCIAL N.o 004/2016

LICITANTE: CNP.J:"_---.-._----------- -_ ....._---_ .._._--
ENVELOPE n° 1 (DOCUMENTOS PROPOSTA)
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Il. __ . .
3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
"I Aos I icitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de Credenciarneuto.
Proposta Comercial t' Documentos de Habilitação via postal, desde que. sejam protocolados na Prefeitura
Municipal de JUAREZ TÁVORA, no local onde funciona a Comissão Permanente de Licitação
(P!{EGÃO). com toda identificação do licitante e dados pertinente ao procedimento licitatório em

.--------------------------_._--_ .........•
IPREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA/PB

CNPJ 08.919.490/0001-36
PREGÃO PRESENCIAL - n." 004/2016

LICITANTE: CNPJ: ~ ~_
ENVELOPE n" 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

epígrafe.

VI - DA FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS

I - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa. salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente. sem rasuras.
emendas. borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador.
2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual se houver;
ll) número c1QJ'regão Presencial:
C) descrição do objcto da presente licitação. com todos os elementos em conformidade com as
especificações do Termo de Referência Anexo I deste Edital e conforme modelo constante no anexo V:
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de SUd

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do obieto da presente licitação;
e) Descrição cios produtos e marcas:
t) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
3 - O pregoeiro poderá solicitar às licitantes que forneçam os esclarecimentos que julgar necessários em
relação à,planilha de custos.
,j - Em' caso de di vergência entre os valores apresentados expressos em numerais e por e.\.tenso.
prevalecerãoestes. Eventuais correções poderão ocorrer, quando da anál ise das propostas, tendo por base
a quantidade prevista e o preço unitário proposto.
) - EIIl casode n<1Oincidência e/ou isenção de impostos. a licitante deverá indicar o documento legal que
determine o benefício.
(1 O objetoda licitação deverá ser de acordo com as condições contidas no Termo de Referência e edital.
7 - Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais OLl que reflitam LI variação dos
custos.
8 Nào 0 permitida a subcontratação. cessão ou transferência total ou parcial do objeto da presente
licitação.
9 -_ Os preços propostos pela licitante vencedora permanecerão irreaj ustáveis, EXC ETO quando
comprovadarnente comprometer o equilíbrio econômico-financeiro deste termo contratual.
10 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos.
sl'i am 0111issas ou apresentarem irregularidades insaná vei s.
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I I - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante. das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos,

VIl- 00 CONTEÚDO 00 ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

I - O l.nvclopc "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais
di/em respeito a:

1.1 - IIABILITAÇAO .HJRÍDICA

<1) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente
inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis. a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores:
b. I) Os documentos aci ma deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consol idacão
respectiva: 00'-

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

1.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA
aí Prova. de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNP.I)
emitido em até 90(lIoventa) dias anterior a data da abertura dos envelopes:
h) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal. relativo à sede da licitante. pertinente ao
SCII ramo de atividade e compatível com o objeto do certame,
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal consolidada com o (INSS), Estadual c
Municipal da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei,
li) Cenidào ck regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
c) Prova de Regularidade através da apresentação de certidão negativa da inexistência de débitos
in.idimplidos perante a .Justiça do Trabalho. nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
I rabalho conforme dispõe o art. 3° da Lei 12.440/20 II,
f) Alvará de localização e funcionamento

1.2,1 - Caso o licitante detentora do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
devera apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado,

1.3 - QUALIFiCAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

IA - QUAI'..IFICAÇÃO TÉCNICA

,1) Alvará/Auronzaçào/Licença para o exercício da atividade. emitida pela sede da licitante.

Ruu .1usé Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juan? Tú\ ora -1'8
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h) 1\:10 menos Ulll atestado de capacidade técnica que comprove a empresa já ter contratado com orgão
(SI público (51 ou privado (s) com especificações compatíveis com o objeto licitado em papel timbrado
contendo. endereço. fone/fax, assinado e rubricado e reconhecido firma em cartório por pessoa
competente,

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

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

VIII - DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO FORTE

1- As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer j us ao tratamento di ferenciado
pl'l'visto na J:~i Complementar 123. de 14 de dezembro de 2006 e alterações. deverão após o ato do
credenciarncnto. apresentar documento oficial que comprove essa cond ição. (Art. 3° da LC 123/2(06)
j.1 - Emende-se por documento oficial: Declaração ou certidão de Enquadramento. emitidas pela Junta
Comercial Ou pela Secretaria da Receita Federal. expedidas em até 90 (noventa) dias anterior à data
pa ra recebi mcnto dos envelopes ou dec laração con forme anexo V II cio presente edital.
1.1.1 - Q licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de
Microernpresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei
Complementar na 123. de 2006.
1.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal. mesmo que esta apresente alguma restrição. conforme
determina o artigo 43 da LC 123/2006.
'1 :, I Ll\l;lld\)dlgLlIll~t restrição (comprovação da regularidade fiscal). será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias Lllei1.cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública. para a regularização da
documentaçào, pagamento ou parcelamento do débito. e emissão de eventuais certidões negativas ou
-positivas: com efeito de certidão negativa.
1.1 A nãp regularização da documentação. no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação.
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nj 8.666. de 21 de junho de 1993. sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes. na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
1.:' Nesta Iic iração será assegurada como critério de desempate. preferência de contratação para as
microernpresas e empresas de pequeno porte. conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC I23/2{)()6.
I :(l O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar-se em qualquer das vedações
do artigo 30. parágrafo 4". da Lei Complementar na 123, de 2006. não poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e. portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

,IX- DO,PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicado no preâmbulo. será aberta a sessão de processamento do Pregão. iniciando
Sl' '~OI11 o crcdcnciamento dos interessados em partici par do certame.
2 . Após os respectivos credenciarnentos, as licitantes entregarão o Pregoeiro à declaração de pleno
atendimento :IOS requisitos de habilitação. de acordo COIll o estabelecido no Anexo VI ao Edital. cm
envelope separado, a proposta de preços e os documentos de habi litaçào.
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2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta. estará encerrado o credenciamento e. por
consequência, <1 possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
3.1 - No tocante aos preços. as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas
que conduzirão ao valor total orçado. procedendo-se às correções no caso de eventuais erros. tomando-se
C0ll10 corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
3.::' - Serão desconsideradas ofertas OLl vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances. com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela:
b) não ha vendo pelo menos 3 (três) preços na condição def nida na ai inea anterior. serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços.
serão admitidãs' todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
4.1 - Par? efeito de seleção da proposta o critério de julgamento será o menor preço unitário.
5 .e ,0 Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma se~lLI(-:ncial.a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor. decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em rela~'~ll)
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
(1 - Os lance~deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes. inferiores à proposta de menor
preço.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
Íonnulação de lances.
K O Pr~goli;illJ poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
l) - Apó~ a negociação se houver. o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço. decidindo
rnotivadamenje a respeito.
iO~ Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope n° 2. contendo os documento
de habi Iitaçãp de seu autor.
I I - Obrigatoriamente dos materiais a serem ofertados deverão ser de I" qual idade;
J:2 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na ..sessão pública de processamento do Pregão Presencial. até a decisão sobre a habi Iitação.
filei usi veined] ante:
~l substit ..uição e apresentação de documentos, ou;
b) verificação cfetuada por meio eletrônico hábi I de informações (Internet)

.b, i - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos llS

:documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico. salvo impossibilidade devidamente
.iusti ficada .
. b.:2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrónicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

I j - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital. a licitante será
habilitada c declarada vencedora do certame.
1-1- Se a: ulerl;1 não for aceitável. Oll se a Iicitante desatender as exigências para a habil itação, o Pregoei ro
exuminarú a oferta subsequente de menor preço observada à ordem de classificação, para celebrar o
contrato ..e assi ln sLlcessi vamente.
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J:" - No caso de todas as licitantes serem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, o pregoeiro
poderá. a seu exclusivo critério, fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação. escoimada das causas que motivaram a inabi Iitação,

x - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

I. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para. no prazo de O:" dias
úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, nos termos da minuta constante do Anexo II, que. após
cumpridos os requisitos de publicidade. terá efeito de compromisso entre as partes.
1.1. Deverá St'J' incluído para formação de cadastro de reserva. na respectiva Ata o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor. na sequência da classificação do
certame. na forma do disposto no artigo II, § I ° do Decreto 7.892/13 e alterações. respeitando-se. nas
contratações. ii ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata.
1.1.2. O registro a que se refere à condição 1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva. 110

caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n'
].í\92/ IJe aJ,tçri1ções.
1.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez. por igual período, quando solicitado pela
licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal
de .Iuarez Távora.
1.3. Caso o licitante não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital. bem assim.
não mantenha as condições de habilitação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. a Prefeitura declarara
selll efeuo os-ares ele classificação final, adjudicação e homologação e convocará licitantes remanescentes.
'na ordem de classificação.
1.3.1. Os autos do processo licitatório serão encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a
convocação .. através de aviso no Diário Oficial do Estado, dos demais licitantes classificados para sessão
de reabertura do certame.
i .3.2. Iniciada a reunião, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o licitante e. em seguida.
procederácon íormc o disposto neste edital.
J .'.3. Caso não obtenha sucesso na negociação com o segundo colocado. o Pregoei ro negociará com o
licitante subsequente e. assim sucessivamente. na ordem de classificação. até a apuração de proposta que
atenda as condições do edital.
1.3.4. Obtida proposta que atenda às exigências do edital e verificada a habilitação do licitante. o
F1regoeiró negociará com o licitante para que o mesmo reduza seu preço ao valor da proposta do licitante
mais bem classificado, tendo como objetivo a formação do cadastro de reserva, na forma do artigo I I. ~ Ic'

, do Decreto 7,.892/13 e alterações.
i..l.:". Finalizados os procedimentos acima. o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor.
i .'1. A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura da Ata. bem
como durante' () período de sua vigência.
1.5 .. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publ icacão no
Diário Oficial do Estado.
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Juarez Távora a firmar as
contratações 'que deles poderão advir.
i .7. ~~vedado cfetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços. inclusive o
acréscimo de que trata () § I" do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. .
J K Em 'caso, de adesões, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço. observados as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão. desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata. assumidas com o órgão
gerenc iador.
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1.8.1. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e. no caso.
após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão
gcrcnciador. o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias.
observado o prazo ele vigência da ata.
I.X.2. l'ara tino; de autorização. só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam. por órgão ou
entidade solicitante. a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
I.X.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder. na totalidade.
ao triplo do quantitati vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

XI - DA REVISÃO nos PREÇOS

I. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio económico- financeiro. a
ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas. lista de preços de
fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
J. Para a-concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de Juarez Távora ú .
variação cios preços. por escrito e imediatamente. com pedido justificado. anexando os documentos
comprobatórios da majoração.
4. Durante o .período de análise do pedido. a empresa deverá efetuar a entrega dos bens pelo preço
registrado. mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.
5. Quando o preço inicialmente registrado. por motivo superveniente. tornar-se superior ao [Jrl'ÇO

praticadono mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
Sua adequação ao praticado pelo mercado.
(l. ,L\ ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classi ficação original.
7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
reqtlerimento devidamente comprovado. não puder cumprir o compromisso. a Prefeitura poderá liberá-lo
'do compromisso assumido. sem aplicação da penalidade. confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados. desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.
R. Ocorrendo ;1 situação acima descrita, a Prefeitura poderá. ainda. convocar os demais fornecedores para
ússegurai' igual oportunidade de negociação.
9. Não havendo êxito nas negociações. a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços. adorando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
,10. O Iicitarue vencedor somente será liberado, sem penal idade, do compromisso assumido na Ata de
Registro de Preços quando:
j 1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados docompromisso assumido. sem aplicação de penalidade.
i2. -Ouando p preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não pudei'. .cumprir O compromisso.
13. A pedidodo fornecedor.

XIl- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

I. U fornecedor terá seu registro cancelado quando:
'j .2. Descumpri r as condições da Ata de Registro de Preços:
.1.3.1 Não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Prefeitura. selll
justificativa aceitável:
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1.4. N<1oaceitar reduzir o seu preço registrado. na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 1111

mercado:
1.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou no artigo T
da L.ei n° 10.520/02:
1.(>. Poderá ai nda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente. decorrente de
caso fortuito ou força maior. que prejudique o cumprimento da ata. devidamente comprovados e
j lIst i ficados:
1.7. Por razão de interesse públ ico; ou
1.8. A pedido dó fornecedor.
1.9. Em qualquer caso. assegurados o contraditório e a ampla defesa. o cancelamento ocorrerá mediante
determinação da Prefeitura Municipal de Juarez Távora.

XIII - DOREClJRSO,DA ADJlJDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

I - No final da sessão. a licitante. que quiser recorrer, deverá manifestar. imediata e motivadarnente a sua
intenção. abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais. ficando as demais
.Lieit.antes..de~~le,logo intimadas, para apresentar contra-razões em igual número de dias que. começarão ,I
COITeI'no término do prazo do recorrente. sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
; - A auséncla de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de
recurso, tl adjudicação do obieto do certame pela Pregoeira ii licitante vencedora e o encaminhamento do
processo.à autoridade competente para a homologação.
~ - lnrerposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado ii autoridade competente.
<.) - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados. a autoridade competente
,acljudicarú o objeto do certame ii licitante vencedora e homologará o procedimento.
:o, - O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
iIIval idação apenas dos aros insuscetí veis de aproveitamento.

XIV - ENTREGA E CRITERIOS DEACEITAÇÃO DOOBJETO

I

,,' .Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada no município de Juarez Távora. no local
dt'signado pela Administração. no horário das 08hOOmin às 17hOOmin. no prazo não superior a 48
(quarenta e oiro) hOI"I<;. após o recebimento da solicitação de compra emitida pelo setor responsável.
2 . Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias. pelo (a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade COIll

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
3 - Os produros poderão ser rejeitados. no todo ou em parte. quando em desacordo com as especi ficacões
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte
quatro) horas: a contar da notificação da contratada. às suas custas. sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
:1 - Os produtos serào recebidos definiti vamente no prazo de 02 (dois) dias. contados do recebi mente
provisório. após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo c ircunstanciado.
5' - Na hipótese de a verificação a que se retere o subitern anterior não ser procedida dentro do pl',I/\1

fixado. reputar-se-a como realizada. consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prdl.o.

(1 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
pr ..:juízoS resultantes da incorreta execução do contrato,
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7 - Correrào por conta da contratada todas as despesas de seguros. transporte. tributos. encargos
trabalhistas. previdenciários e outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora.

XV-DA FORMA DE PAGAMENTO
I - O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TA VORA/PB.
2- O pailarnento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.
3- O pagamento somente será efetuado após o "atesto". pelo servidor competente. da Nota Fiscal/Fauna
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/l-atura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação. ou.
ainda. circunstância que impeça a liquidação da despesa. o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese. o prazo para pagamento iniciar-se-a após ii

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para a Contratante.
) - l'Josqasq~ ..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 rnoratórios proporcionais aos dias de
atraso. apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de
6% (seistpcrjcento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

U\,1 = IxN .\p" .
'Fi\{ = E1lcargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I" índice de.aiualização financeira. calculado segundo a fórmula:

L_, (Tx/ LQQj'
365

T\ utilj;arJITt\ (Il3GE)
N NLIITler0de.dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor o.ª Parcela em atraso

XVl-D,A CONTRATAÇÃO

I - A conrratação decorrente desta Iicitação será formal izada mediante assi natura do termo de contrato:
cuja n:sJYectiv~<'1minuta constitui. anexo do presente ato convocatório.
1.1 - Se. por.ocasião da formalização do contrato. as certidões de regularidade de débito fiscal e trabalhista
da Adjudicatária, estiverem com os prazos de validade vencidos. o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documerttospassiveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada,
1.2 - Se! não 'for possível atual izá-Ias por meio eletrônico hábi I de informações, a Adj udicatária será
noiificada para, 110 prazo de 05 (Cinco) dias úteis. comprovar a sua situação de regularidade de que trata o
subirem 1.1 deste item XVI. mediante a apresentação das certidões respectivas. com prazos de validade
t.:11Ivigência. sob pena de a contratação não se realizar.
2 - A adiudicatária deverá no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados da data da convocação.
comparecer a sede ela Comissão Permanente de Licitação do Município ele .JLJARE7 TA VORAiPB. p,II'~1

assinar o terrno 'de contrato.
~ - OWII1do (i Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. não apresentar a
situação regúlar de que trata o subirem 1.1 deste item XVI. ou se recusar a assinar o contrato. serão
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convocadas as demais licitantes classificadas. para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas
Ú celebração da contratação,
3,: - Essa nO\~1sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis. contados da di\ulgaç~l,)
do aviso,
3,2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba,

XVII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
I - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades. garantida a prévia defesa. pela inexecução total
ou parcial do objeto cio presente Edital:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento cio contrato e outras obrigações assumidas. quando
considerados 1~111asleves. e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção:
11)Multa, observados os seguintes limites:
b.l ) de 0.3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento
do prazo para cumprimento da obrigação. até o trigésimo dia de atraso. sobre o valor dos .materiais não
entregues,

, b,2tde ,5~'ó,J"çinco por cento) sobre o valor dos materiais não entregues. a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações. no caso de atraso superior a 30
(trintú) dias.rconstantes do instrumento contratual, ou. ainda. fora das especificações contratadas:
h 3) de (U% (três décimos por cento) por dia. pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado. contada da
comunicação d,l Contratante (via internet, fax. correio etc.), até cessar a inadimplência,
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal. pelo prazo de até 02 (dois) anos. e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município,
1.1)Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

. 'motivos detE!l'minantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou ,a penalidade. que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prcjulzos.resultanres e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade,
') , O valor .ía multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e. caso não sejam
slJl1cientes. a diferença será cobrada de acordo com a kgisla~'üo em \ igor.
3 - As sanções previstas nas cláusulas "ar a "C r poderão ser apl icadas cumulati varnente, ou não. de
acordo com .a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada. no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato. salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para
Iicitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis,
I - As p~'llédi(lades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
ill',li1icadn L' comprovado. a juízo da Administração,
,I', /\ cri lériq da Adm inistraçào, poderão ser suspensas as penal idades. no todo ou em pane. quando o
atraso na entrega for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante. que fixará novo
prazo. este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas,
5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal n". 8,666/93 poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis.
observada a conclusão do processo administrativo pertinente:
(l . As partei,in,lo serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de
l'\ euros con li)!uJadores de força maior ou caso fortuito. como tais caracterizados em lei ci vi I.
7 - As llliJitas'üplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias. a contar
da data da noiificação. podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em C,IS\)

de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido sl'I'á cobrado administrali\ allll'lllL'
011 inscri:tu cq.lllo Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal. COlll us
CllL'ilrgos corí~espolldentes,
K - F'icarJo <Vllda sujeitos às penalidades previstas 110S incisos III e IV. clu artigo 87. da lei, 11" 8(l()() ln c'

Rua José I'vkndllnça de Araújo. N 171 - ('entro .Iuan:1'UI\ ora --1'1l
CEP - 58387-000 CNP.I - 08,919 cj90/000 1·36



12

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

""O""'~~~, ~o.,~====================""-=~-

alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:
(1) Tenham. sorrido condenação definitiva por praticarem. por meios dolosos. fraude fiscal no recolhimento
(k quaisquer tributos:
b ) renham praticado aros ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação:
C) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de aros iliciu»:
praticados.

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

XIX - DÁSDISPOSIÇÕESFINAIS
I - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público. a finalidade e a segurança da contratação.
2 - Das sessões públ icas de processamento do Pregão Presencial serão lavradas atas circunstanciadas. a
°Sêl"l'fll assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
;. ! - !\sl:ecus.;ls ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria at:1.. )

:1- I odos os. documentos de habi Iitação; cujos envelopes forem abertos na sessão: e as propostas: serão
rubricados pelo.Pregoeiro; e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 - O res~Jltaçl~)do presente certame será divulgado no diário oficial do Estado e do Município.
:; - Os dê,mais aros pertinentes a esta licitação. passíveis de divulgação. serão publicados no DOE.
(1 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição par"
retirada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de .IUAREZ TÁ VORA/PB. após ii
celebração do. contrato,
07 - Até 2' (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) di"
útil 'anterior à-data fixada para recebimento das propostas.
';~ -/\cL")lhidíi ;] petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.
7.3 .. \s despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão pOI' conta do orçamento vigente do
Municipio d~JUAREZ TÁ VORA: 02.03-Secretaria de Administração e Finanças - 04.122.2010.2()()J
Desenvolver, ;,s atividades administrativas da secretaria - 02.06-Secretaria de Educação e Cultura -
Í2.J61.1004'.:2010-Coordenação das Atividades da Secretaria - 13.392.1005.2013-Desenvolnr as
Atividades Culturais -33.90.30.00001-Material de Consumo.
~\..,eventuai~ contratações ocorridas em outros exercícios financeiros serão custeadas com recurso daquele
exercício, "
7.01 ()! ed ii',ii estam disponí vcl para os interessados no seior de Iici tação. no endereço constante 1]\1

preâmbulo deste termo. 110 horário de expediente normal de 08:00hs. As 12:00hs.
7.~ - I.sta licitação poderá ser anulada ou revogada, aumentada ou reduzida nos limites estabelecidos pur
Lei. sem que; tenham as adjudicatárias direito a qualquer indenização. sempre quando os aros forem Illais
convenientes para a Administração. desde que bem justificado.
8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
9 - Os .Iicitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas ê a
iUlllillisll':H;il\l lião será. em nenhum caso. responsável por esses custos. independentemente da condução
ou do loesultadu do processo licitatório.
I() - As 110n;1:);; que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da éllllpliaçüo da displll~1
t'lll.re \JS íllterL'~sados. desde que niío comprometam o interessl' da Administraçiiu. u principio d<l iSi)IIUIIII,I.
ii flllalidade ~ ii segurança da contratação.

1{lla Jose \kllc!on\a d.:Araujo. N 17t - ("êlllro .Iu'lrl·/ 1":)\ "r,) -1'11
CIe P - 5XJX7-()()() CN 1'.1 o•• OX.') 1'1 .j')()/IIII() I-_;(J
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1,1- Nojulgamento da habilitação e das propostas. o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem 'a substância das propostas. dos documentos e sua validade jurídica. mediante despacho
fundamentado. registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação I.? classificação.
12 - Integram o presente Edital:

Anexo I lermo de Referencia:
Anexo II Minuta da Ata de Registro de Preço;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV - Modelo de declarações;
Anexo V - Modelo de proposta de preços;
Anexo VI Modelo de declaração de pleno atendimento dos requisitos de Habilitação;
..xncxo VII \ludel,) declaração 1\1F I.? FPP

13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação. não resolvidas na esfera administrativa. ~l.?r;l

competente oFórum da Comarca de Alagoa Grande - PB.

',i \

JUAREZ TÁ VORA/PR. 07 de Abril de 2016.

~
Suellen Diniz de Souza

Pregoeiro Oficial

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 ~ Centro Juarez lávora ~PB
CEI' ~ 58387·()()OCNPJ ~ 08.919.490/0001·:;(,
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ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 00412016.

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

I.OBJETO
-----------------

1.1. Registro de Preço para Eventual aquisição de fogos de artifícios destinados a abrilhantar as
comemorações e eventos culturais realizados pelo o município de .Juarez Távora. conforme
l'speci ficacões e quantidades estabelecidas abaixo:

U"~~_k_:_ =-=--ESPEc-iFicÀÇA-Õ---- ----------UND.
, i Foguete 12 x 1 efeitos - tubos de 37 MM 12 Bombas
-- ._1 I P,equ.e.nasde Tiros, mais 1 Bomba Grande de Tiro caixa cx

com 06 unidades--1-·----·----------·--·-..·--..-.---.-.------------------.-..
Foguete 19 X 4 efeitos - tubos de 42 MM, 19 Bombas

2 I Pequenas de Tiros mais 4 Bomba Médias de Tiro caixa cx
I com O~ unidades
I
I

3 i Foguete Explosão de Cores, efeitos - tubos de 20 MM I'

11 Bomba Médias de Cor, caixa com 06 unidades. ex

-;-tGi""rflndola 1080 Tiros efeitos - 72 tubos de 37 MM Ci3dar

i~ ,"./ ~1~ã~~i~a_i~8~o~i~~~ ~iJi~~Se~e~t:o~t~;Otubo-S-de--37- pç 30 l--
I 5 i MM, Tiros, Bombas de Cores, Baladas de Cores, Fontes, pç 20
1-_ '. leTubos de A ito. '~ I

i' 6 I Girândola 3600 Tiros efeitos - 144 tubos de 37 MM I 2~ :

I ······I-~~~t~50~t~~'6at~~o~o~~~~~,~ 6~~~s~ :f~~~~e~~~IOSãO ~~.L----- -----
I : !~~:~!f!~:i~OZ~io§~~~%i,e;:f~~;id;lsztt:~::~pç • :: l --I

I diversas ' pç

~. 91 ~~~:;a~rteir~ 9 tubo ::T::olegada -éfe,los cores 101~_In

P.TOTAL

100

i 600

-I - I
100

RlI" .Iosé Mendonça de Araújo. N 171 - CcturoJuarc> 1:1\.)[";1 1'11
CEI' - 58387-()()() CNPJ - 08.919.49()!()()() 1-~6

1.2 Local e Prazo do fornecimento: deverão ser entregues conforme necessidade da Edi lidade. no prazo
m.ixirno de 'lX horas :1 contar da data do recebimento da solicitação. contendo a especificação dos
nr;HêTiai~ e ii quantidade requisitada. emitida pela secretaria responsável. devidamente autorizada ~'
idcnti ficado. ,
1.3 Adjudicação do Objeto: será por preço unitário
1.4 Da estimativa a ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser adquirido pela Prefeitura Municipal
~Ie Juarez Távora, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço, é o equivalente a no mínimo 30% (trinta
por CCllt,'1)ele cada irem constante deste termo.
l-=' Da possibilulade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro
lÍl' preço por lodos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer LISO da mesma. desde que
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autorizado pela Prefeitura Municipal de Juarez Távora e aceito pelo fornecedor. até o tripulo do
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.
1.6 Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses.
a contar de sua publ icação no Diário Oficial.

,JUSTIF'lCATlVA
---- ----_ .._----_._--

···.·2.1. I endo em vista a comemoração dos festejos tradicionais e eventos culturais realizados ao longo elo
exercício. faz-se necessário a aquisição de fogos de artifícios. para abrilhantar esses eventos.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
-------_ ...._---_.-

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

·4.·ln~·f~Eq~}~_~=~IT~~!_~S D~AC~ITAÇÃO_ DQ_QBJE'I~º--_. . _
\'

4.1.' Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada no município de Juarez Távora. no local
dlcsignado' pelá Administração, no horário das 08:00 horas às 17:00horas, no prazo não superior a 48
(quarenta e oito) horas. após o recebimento da solicitação de compra emitida pelo setor responsável.
/1 2. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias. pelota) responsável pelo
~1L"OIÜpahhalli&Íltoe fiscalização do contrato. para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
-:IS especi ficuções constantes neste Termo de Referência e na proposta.

'. ·~,3-,Os produtos poderão ser rejeitados. no todo ou em parte. quando em desacordo com as especificações
consjantes qeste Termo de Referência e na proposta. devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte
quatro) horas. a contar da noti ficação da contratada. às suas custas. sem prej uízo da apl icação das
penalidades.: ' ..
A.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias. contados do recebimento
provisório. após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subirem anterior não ser procedida dentro do pra/()
fixado. reputar-se-a como realizada. consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo. .' .
-4.6. O recebimento provisório ou def ni ti vo do objeto não exc Iui a responsabi Iidade da contratada pelos
prejuizoaresuliames da incorreta execução do contrato .
.:1.7 c~ Correl:?'o por conta da contratada todas as despesas de seguros. transporte. tri butos. encargos
trabalhistas. previdenciários e outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora.
\ .,- ',.-'

~~.q_~PRgP,(~~~A__!)_".,-: P_R_E_·Ç_,_'-,-O_-:--__ ---:----,---,---,-----,-- --:c:--,-:-_--:-c-- _

(J.I - i\ prop(:sta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa.
salvo quanto ;~lSexpressões técnicas de uso corrente. com suas páginas numeradas sequencialmente. sem
rasuras. emendas. borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador.
(1.2 ~.A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
'1) norne.iendereço, CN PJ e inscrição estadual se houver;
h) número do-Pregão Presencial;
c) descrição do objeto da presente licitação. com todos os elementos em conformidade COIll ;1"
cspeci ficacoes uesté Iermo de Referência:

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 - Centro Juarcz Távora -1'1l
CLP - 58:i87-000 CNP.I- OX91 q .1')()/()()I) I·:ih

I.'
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d) preço .unitárjo e total. em moeda corrente nacional. em algarismo e por extenso. apurado ú data de sua
áprésentaçào, sem incl usão de qualquer encargo financei 1'0 ou previsão intlacionária. Nos preços
propostos deverão estar incluídos. além do lucro, todas as despesas e custos. como por exemplo:
transportes . tributos de qualquer natureza e todas as despesas. diretas ou indiretas. relacionadas COIll l)

tornecimento do objeto da presente licitação;
e) Descrição dos produtos e marcas;
f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
6.1.- O pregoeiro poderá solicitar às licitantes que forneçam os esclarecimentos que julgar necessários em
relação à planilha de custos.
(l.·1 - Em caso de di vergência entre os valores apresentados expressos em numerais e por extenso.
prevalecerão estes. Eventuais correções poderão ocorrer. quando da análise das propostas. tendo por ha~c
a quantidade prevista e o preço unitário proposto.
6.5 - Em caso de não incidência e/ou isenção de impostos, a licitante deverá indicar o documento legal que
determine o benefício.
6.6 O objeto da licitação deverá ser de acordo com as condições contidas neste Termo de Referência.
ts.] - Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais. setoriais ou que reflitam a variação dos
ClisIb'S. "'"
(J.R1=·Não é.p,~rl1litida a subcontrataçào, cessão ou transferência total ou parcial do obieto da presente
Gcitaçüo,' .
6.9.. -; O~ p,L:t;ÇOS propostos pela licitante vencedora permanecerão irreajustáveis. EXCETO quando
comprovadamcnte comprometer o equilíbrio económico-financeiro deste termo contratual.
6.1Q - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital c seus
anexos. seiariJi orn issas ou apresentarem irregularidades insaná veis.
?J.I L A .apresentacão da proposta implica plena aceitação. por parte do licitante. das condições
estabele~ída~plJ Edital e anexos.

7. OBRIGÂÇÕES DA CONTRATADA
• ...:." ,::.:[, , _,-,"i _-CC" ,_ ' __ , ~ __ '. _' __ '_,_, _

7.1 ,Contratadp. obriga-se a:
r 1.1 A .Contratada deve cumprir todas as obrigações no Termo de Referência. anexos e proposta.
assumindo \i9mo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e."ainda:
7.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração. inerentes ao objeto da presente
licitaçào., :.
7.1,.,3. Manter. durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.4. Não transferir a terceiros. por qualquer forma, nem mesmo parcialmente. as obrigações assumidas.
IWJll subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. exceto nas condições autorizadas 110 Termo
de Rekr~.llcia,)u na minuta de contrato;
7, 1:5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos. exceto na condição de
aprendiz. paril os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
an~)s em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
f.:1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos. encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais.
comerciais. taxas. fretes. seguros. deslocamento de pessoal. e quaisquer outras decorrentes dos materiais.
7.1~;7 Pel'llli,tjl' e facilitar a fiscalização do Contratado devendo prestar os informes e esclarecimentos
'''(li iL'itadQs:' .
7.1.8 Cornuuicar à Administração. no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data d:)
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto. com a devida comprovação.

k. OBRI(;A1~<?,~§DA,_C_'O_N_'_rR_A_T__A_N_T_E~_~_~~~~~~~~_

R1I<l.l'b': \klldol1<;a li<: .\r'll'lJu. \,i 171 - ( ,l1ln) .Iuar,·/ UII "1',1-I'(l
CU' - 5S3S7-()()O CN PJ - os.') I') .)')O!()O() 1-36
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8. I. A Contratante obriga-se a:
8.1.1. Receber provisoriamente os materiais, disponibilizando local. data e horário;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos matenais recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação c
recebimento definitivos:
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada. através de servidor
espcci alrnentc des ignado;
8. 1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
8.1.5. Emitirrequisição de ordem de fornecimento à empresa, autorizando a entrega dos produtos.

9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
_._._....-l.._.~.~_ .._,.__.,__ .__ ._...__

C).!. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração. ao qual competira
dirimir as dlJ:vidas que surgirem no curso da execução do contrato. e de tudo dará ciência ú Adrninistracà«.
9.1.1. O. representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora.
Ílü:flJSiv\:;"pe';:ante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas.
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta.
n:"il1·illlpÚca'F:;n corrcsponsabilidadc da Administração ou ele seus agentes e prepostos. de confonnidadc
com o ar]. 70 da Lei 11" 8.666. de 1993.
9 ..3., O fiscal-do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos.
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando (lS

apontamento~ à autoridade competente para as providências cabíveis.

--- - ~~--_._~-_._ .._.~._...~~~----~----~_._.
10.1. A disciplina das sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela
prevista nn~d.ital e legislações correlatas.

JUAREZ TÁ VORA/PR 07 de Abril de 2016.

suel~-<'
Pregoeiro Oficial

f'

. "",
l ~

Rua José Mendonça de Araújo. N 17 t - Centro J uarez Táv ora -1'8
CH' - 5S:1S7-()()() CNI'J- OS 919 490/()()()I-:16
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ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DEJlJAREZ TÁVORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial n" 004/2016

No dia de ._ _ de 20 __.. a Prefeitura Municipal de Juarez Távora. situada Na Rua José Mendonça
de Araújo. N 171 Centro Juarez Távora -PB - CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36.
representado pelo . . ~ . nos termos da Lei n" I0.520. de 17 de julho de 2002.
alterações. subsidiariarnerue a Lei 11" 8.666. de 21 de junho ele 1993 c.' alterações, do Decreto n" 7_892. de
23 de janeiro de 2013. alterações e demais normas legais aplicáveis. em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão presencial n° 004/2016, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor
-m~rlelici~rio-'~~ __~____ , localizado . inscrito no CNP.l sob l) n"

_________ ~ . representado pelo conforme quadro abaixo:

---------,
I

Descrição dos materiais
c marca

--------,--_._._-----------_------------------ -

Quantidade
Anual Preço Unitário Valor Anual

(Ç) = (A)x(B)

. L ====.--
Adjudicação do Objcto: será por preço unitário
Da estimativa li ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser adquirido pela Prefeitura Municipal de
Juare,z liívOl1ij. órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço. é o equivalente a no mínimo 30% (trinta
porcento) elecada item.
1>Hpossibili9ade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro dl'
Pl\-'ÇO por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma. desde que
autorizado pela Prefeitura Municipal de Juarez Távora e aceito pelo fornecedor. até o tripulo elo
quantitativode cada item registrado na Ata de Registro de Preço.
Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá vai idade de 12 (doze) meses. a
c,lilúir de-sua -publ icação no Diário Oficial.

L no PRAZO E DOTAÇÃO
- _::":'-~-,'.-._'--------"-"--

I-I ,() prazo inicio do objeto ora licitado. conforme suas características e as necessidacles da Prefeitura. e
que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8_666/93. considerado a partir da emissão da ordem

. 2!C-forllec-;lilellíu. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento
vigerilc Recúi:sos Próprios do Município.

7. DOPA(~;\MENTO
~- 1 O pm!,IIJ,l:cnto será efetuado parceladarnente em até 30 dias. contados da apresentação da nota
liscaLtütpra no protocolo da Prefeitura Municipal de .IUAREZ TÁ VORA/PB.
~.:, () pa~,III~l':lltoSlT:'1feito mediante cheque nominal do Hanco do Brasil ou outra instituicào bancaria da
contrarante. ~

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Tá, ora -I'B
CEP - 5lDR7-000 CNPJ - OR_919490!OOO 1-:16

'''II
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2.3 O pagamento somente será efetuado após o "atesto". pelo servidor competente. da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada. condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Futura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
2.cl 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-a após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

····2.:' 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 ele
6% (seis por.cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

Uvl I.\N.\P
F\ 1 Encargos Morarórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I índice eh: atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

F IT.\7WOr-·
" . 365.<

:\ Númerode dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
\iJ> Valor da Parcela em atraso

}é p~jJ:i~_E_~~..Ç IS'I_'R_O_D_E_P_R_E_'Ç'--O .. ._ ..__." ....... .. _.._.
~.I. Homologado o resultado da licitação. o licitante vencedor será convocado para. no prazo de 05 dius
~I~ci~.assina~':a Ata de Registro de Preços. que. depois de cumpridos os requisitos de publicidade. terá
~kil0 de compromisso entre as partes.
g.:I.I. Deverá-ser incluído para formação de cadastro de reserva. na respectiva Ata o registro dos licitantes

. que aceitarem cotar os bens COIll preços iguais ao do licitante vencedor. na sequência da classificação do
certame.via forma do disposto no artigo I L § IOdo Decreto 7.892113. respeitando-se, nas contratações. a
ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata.
3. I.:?.. O .:I:egl'5:[;·l) a que se refere à condição 3. I. I tem por objeti vo a formação de cadastro de reserva. no
caso de exclusão do primeiro colocado da ata. nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n
])\92/1J~
:r2. o praz» de convocação poderá ser prorrogado uma vez. por igual período. quando solicitado pela
licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal
dt .IUAREZ T~ÁVORA/PB.
3.3. Caso o. licitante não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido. bem assim. 11,10

tJl!1I11CI11:W, as.condições de habilitação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. a Prefeitura declarara ~Clll
efeito us' aros de classificação final, adjudicação e homologação e convocará licitantes remanescentes. na
erdem de claSj:-íi·kicação.
-\-J.I: Ô,? a:p,fl):S do processo liciiatório serão encaminhados ,10 Pregoeiro para que providencie ,I

conyoc\lÇ'ào.·:ju·avés de aviso no Diário Oficial do Estado. dos demais licitantes classiticados para sessão
de reabertur1;i"dq certame.
~.3.2. lnic ia&~.a reunião. o Pregoeiro negociará a redução do pr~ço com o Iic itante c. em segll ieh
i)l'oc~dera cqJ1lorllle o disposto no edital.
3.0;,3. Ca~() ~lj6obtenha sucesso na negociação com o segundo colocado. o Pregoeiro negociará com ()
iiL';lílllle ,SllhsLljuente e. assim suc~ssi vamente. na ordem de c lassi ticaçào. até a apuração de proposta qlle
dt(!HI,1 a\cun(ii~ões do edital.

Rua .José Mendonça de Araújo. N 171 - Centro .Juarcz !{l\ ora -I'B
CE::t' - 583S7-000 CNI'.J _ OS.L)19.490!OOO I-~(J



fi ')....J...Io...lo"::_..L..ju...-I-_'V\~to _ 20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

L1.4. Obtida proposta que atenda às exigências do edital e verificada a habilitação do licitante. o
Pregoeiro negociará COI11 o licitante para que o mesmo reduza seu preço ao valor da proposta do licitante
mais bem classi ficado, tendo como objetivo a formação do cadastro de reserva. na forma do artigo I L ~ 1c'
tll) Decreto 7.89211-' e alterações.
3.3.5. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor.
3.4. A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura da Ata. bem
corno durante o período de sua vigência.
,J.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. a contar da data de publicação no
Di:lrio Oticial do Estado.
3.('. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de JUi\REZ TÁ VORi\ a tumar
as contratações que deles poderão advir.
-'.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços. inclusive o
acréscimo de que trata o § Io do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.
3.8. Em caso de adesões. caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço. observados as
condições nela estabelecidas. optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão. desde
que n:10: prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata. assumidas com o órgão
gL;I'CIlC itf~it)I·.w-
J.8.1. A~.a(k;~ões às. atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e. no caso.
após ',a prinlE:ira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, Após a autorização do órgão
gel'enciador.,;~) "carona" deverá efeti var a aquisição ou contratação sol icitada em até noventa dias,
observado o-prazo de vigência da ata,
j,8.2, P~II'a1i.r;s,de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou
emidadesoflcitante. a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços
2,X.3, 0Jluaillitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder. na totalidade.
~l() triplo,do g~,antitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

~..D~ ~~\í{§L~º___I)g_~_!l~.~_ÇO~__ . ' . ....__,_"._. , __ . ,_...__
4,~1.0s preçosregistrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,
<1.2.' -J\ revisão, de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio económico
tin:l"ncciw. a:S:er feita. preferencialmente. através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas. lista de
preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
,t.,}.. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de JUAREI
'iAVORA a: "variação dos preços. por escrito e imediatamente. com pedido j usti ficado. anexando os
dllUllllelltos comprobatórios da majoração.
~l.,\.Dur(inte;,~l período de análise do pedido, a empresa deverá executar o contrato pelo preço registrado.
lJll',>1ll0 que a.revisào seja posteriormente julgada procedente,
J/'i, Quando .~J preço inicialmente registrado. por motivo superveniente. tornar-se superior ao preço
praticado nomercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços L'
sua adequaçãoao praticado pelo mercado.
4.(.,., A ordem: de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
(lhsL'rvarú a classificação original.
~.T Ouando preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor. mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso. a Prefeitura poderá lihcrá-!o
Mo ~olllJ]romii)~o assumido, sem apl icação da penal idade, confirmando a verac idade dos 1110ti\ U~ c
-ç()1l1prOy.anlí.:~~.·apreselltados,desde que a comunicação ocorra antes da entrega dos materiais,
~Ul,OcOrreQA9 a situação acima descrita. a Prefeitura poderá, ainda. convocar os demais' fornecedores
p:ml.assegura{igual oportunidade de negociação,
Iti: Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de
PI'\\O~. il~j(')l;~?dp,ISmedidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Rua José Mendonça de i\ralljo, N 171 -Cenlro .luarC:1 I Ú' ma -!'Ii
CLP - 58387-000 CNI'.I - 08.919 ..jl)()!()()() 1-3(1
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'-l.IO. () licitàútc vencedor somente será liberado. sem penalidade. do compromisso assumido na ;\1:1 de
Registrode Preços quando:
4, II. Os. fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
Iiberados do compromisso assumido. sem aplicação de penal idade.
4.12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso.
4.13. A pedido do fornecedor.

5. DOCANp':LAME_i'l~T9__P~0_REGIST_R_O_DEPR~_Çq_S .~_ . ~ _
). I. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
5.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:
5.1.2. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Prefeitura. SCI))

justificativa aceitável;
":;.I.~). Não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado:
5.IA. Sofrersanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou no artigo 7°
'11,1r"éj I)~r-I (I~S~O!O:.';"
5.2.- Poder:'! ainda ser cancelado () registro de preços na ocorrência de fato superveniente. decorrente de
cas.,r..lóf\uilÔ;.OU torça maior, que prejudique o cumprimento da ata. devidamente comprovados e
justificados: ••: .
5.2.1, Por razão de interesse público; ou
5i.2}. Apedi.Qo do fornecedor.
:\...1.. EIIl qualquer caso. assegurados o contraditório e a ampla defesa. o cancelamento ocorrerá mediante
'kleITllin~l(t·,l~;\.hl Prefeitura Municipal de Jl iA RfZ TÁ VORA/PB.

~~I'i~L~~l~}~C!~ITERIOS DE ACEITAÇÃO DOOBJETO ..._. __
-6.1: Os hlat~l:iais deverão ser entregues de forma parcelada no município de Juarez Távora. nu loc.il
designado Pt'<l.o;i Administração, no horário das 08:00 horas às 17:00horas. no prazo não superior ~I (/2
!dni:s) dias, após o recebimento da solicitação de compra emitida pelo setor responsável.
6_.2,,:Os I'nareriais serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias. pelo(a) responsável pelo

. I;companhall~~nto e fiscalização do contrato. para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
a..,.cspccjficaçoes constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.3.,05 Il~ater.i,;:lispoderão ser rejeitados. no todo ou em parte. quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta. devendo ser substituídos no prazo de 24 (\ inte e
qllatro): ~or<~? a contar da notificação da contratada. às suas custas, sem prejuízo da aplicação lLt~
penalidades.
ü.4. Os :l;nateriais serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias. contados do recebimento
'provisório. ;~j},ú.sa verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo cite UIlS1;lIlC iado.
6."1.1. Na hiwótese de a veri ficação a que se refere o subirem anterior não ser procedida dentro do pra/o
t1;\'.1~lo.r.~putai'-se-ú como realizada. consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
(l.:;_, () recebi meruo provisório ou def niti vo do objeto não exc Iui a responsabi Iidade da contratada pelos
·f)I<i_':i:lI.i/o{I"\'?"'~.ljrbntesda incorrera execução do contrato.
(J.(l - Corrt:l:fhJ por conta da contratada todas as despesas de seguros. transporte. tri butos. ellear~\)~
trabalhistas. Rrc;videnciúrios e outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora.

- ! • 1\ Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades. garantida a prévia defesa. pela inexecuçào [otal

l{ll:l.lo,0 \kndull\;:l dl' /\r:u·l_Íu.~ 171 - l"clllr\) .lu:lrL"/1 :l\m:l I'!l
CLI' 5R.'R7-000 CNI'.1 -- OR ') 1'1.-FiO 1)(lIl1-.'(>
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parcial do objeto:
,1) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas. quando
considerados faltas leves. e a determinação da adoção das necessárias medidas de correçào:
h) Multa, observados os seguintes limites:
b.l ) de (i.3~~{três décimos por cento) por dia. a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento
\,10 prazo para cumprimento da obrigação. até o trigésimo dia de atraso. sobre o valor dos materiais nào
entregues.
h.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos materiais não entregues, a partir do primeiro dia lltil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações. no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias ..constantes do instrumento contratual. ou. ainda. fora das especificações contratadas:
h.i l de Q.3":~ (três décimos por cento) por dia. pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condicào
prevista l1estl;) Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores. sobre o valor contratado. contada da
comunicação da Contratante (via internet. taxo correio etc.). até cessar a inadimpléncia.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal. pelo prazo de até 02 j dois) anos. e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem (IS

'TIú)fiúiÇlkt~rihinanles da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que. apli~ou.ihl)t'naLidade. que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
h)J\:tuílüs.r~s~tÍ.tanles e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade.
7.2 . O valoi· da multa aplicada serú retido dos pagamentos d\.'\ idos à Contratada C. caso não sej.un
suticicntes. a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.
7.i - As'sançôçs previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente. ou não. ele
acordo com.à gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada. no prazo de 05 (cinco) di.is
,uteis a 'cpllla;' da intimação do ato. salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para
licitar e Glll1tr;llar. cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.rcJ - J\s,Pc.u.~ldades ~Ó poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. devidamente
justificado c ~,(.llnpJ'()\'aclo. a juízo da Administração.
\l) .'\ lTi~éri\td,1 Administração. poderão ser suspensas as penalidades. no todo ou em parte. quando \)
atraso na:eJ1~I:ega for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante. que fixará nu\ u
prazo, este iqlj3i:orrogável. para a completa execução das obrigações assumidas. .
}'''., 1\ .inexecução parcial ou total do contratado. nos termos do art. 79 da Lei Federal n". 8.666/93 poderá
impl icar ,a .imçdiata rescisão uni lateral deste Contrato. com a apl icação das penal idades cabí vei S.
flb'~ér\ adia n ~PI1clu~;lo do processo administrativo pertinente:
~Z.6 - /\5 partesnão serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de
\,.'\cntos contiguradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.
7.'7 - As'nlll)tüs aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias. ii

001ltar d,] datá'da notiticação. podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou raturih.
Cm, cascl dê _.inexistência ou insuticiência de crédito da Contratada. o valor devido será cobrado
adlllinisúati~;;únentl' ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de
t:.\e~ u.,:ào li::.ê;d. COIll os ellcargos correspondentes.
7.g·'- I icarão. ilinda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV. do artigo 87. da Lei nO8666/9.1 e
~ - . o,. _!

alteraçõe,s j)Qs,teriores. os profissionais ou as empresas que:
I .. . ... .
ii) TenhiHJl. sDkido condenação detinitiva por praticarem. por meios dolosos. lI'aude tiscalno recolhimellt\)
~It'qU;1isq uer' Ir.iOutos:
'bl' lellhal,n P~'i\licaclll aIos iIíc itos visando tI'ustrar os objeti vos da licitação;
~).[)el\lo,nstl't.:p) nã,l possuir idoneidade para contratar com ii Adlllinistra.,:ào em vil'lllde de atos ilíl'II\)~
p[(l~i~mjo~. !:

JUARE'Z TÁ VORA/PB, de de 20

Rua .los': i\h:lldollça de Araújo. N 171 - CClltro .Iuan:z Tci\ora -I'B
('II' -- 5X:;X7-()()() CNI'.I·- ()X.9IlJ -I')()/()()() 1-:;(,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

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

CI:[número e órgão emissor]
CPF:[número]

de poderes.lprocuração/contrato social/estatuto social]

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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Al\EXO III - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 004/2016

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE MINUTA DO CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DF
JUAREZ TA VORA. ESTADO DA PARAII3J\. I
A EMPRESA: ****. TENDO POR OBJETIVO.\
EVENTUAL AQUISiÇÃO DE FOGOS DE
ARTIFÍCIOS DESTlNA[)OS .\
ABRILHANTAR AS COMEMORAÇ()ES E
EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS
PELO O MUNICÍPIO DE ,Jl!AIU:Z
TÁVORA.

De lIJIl lado como CONTRATANTE. e assim denominado no presente instrumento. o Município Juarc.:
r ;.1\ or.r. Estado da Paraíba. com Sede na Rua José Mendonça de Araújo n 171. Centro Juarez Tavora-Plí.
inscrito no Cl-\I)J/~,11: sob () n.? 08.919.490/0001-36. ora representado pelo Senhora Prefeito Municipal
~ldI'Ü\ !\I\p f'<'lrias dos Santos. portador do CI'FíMF n.' 9)2.710.1 )·j-91. rexidcnte e domiciliado 11;\ RLI;\

Adalberto Pereira de Melo. n 43 - Centro Juarez Távora - PB. e de outro lado. como CONTRATi'\[X)(<íl.
e assim denominado no presente instrumento, ora) Proponente: ****. com sede ****. n" ****. CIDADE:

. ****. CNPJ/****. Representado(a) pelo senhor(a) ****CPF**** RG ****.

CL\tlSlILA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

l.s1l' contrato decorre da licitação modalidade Pregão presencial registro de preço 004!2U 1(l. pruCl'SS:Lc!;\

nos [('1"11105 da Lei federal n" 10.520. de 17 de julho de 2002. aplicando-se subsidiariamcntc. no que
couberem. as disposições da Lei federal n° 8.666. de 2 I de junho de 1993. com alterações posteriores. Il'\
complementar n." 123/2006 e suas alterações, Decreto n." 7892/13 e alterações bem como toda legislaçào
correlata,

CLi\lISUI~:A SEGUNDA - DO OB.JETO DO CONTRATO:

(y líl'eselÚe 'túntrato tem por objeto: REGISTRO DE PREÇO para Eventual Aquisição de fogos ele
artilicios.
(> l'ornêei mérito deverá obedecer rigorosamente às cond ições expressas neste instrumento. proposta
apresentada." Pregão Presencial Registro de Preço - 004/2016 e instruções do Contratante. documentos
êsscs que ticâ'm fazendo partes integrantes do presente contrato. independente de transcrição.

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 - CCI111\) Juarcv Tá, ora -I'B
CLI> - 5X3S7-0()OCNP.I .- OX.919 ~9(} O()OI-36

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
~-.-. - - .'

() valor tiotal deste contrato. a base do preço proposto. é de RS 0,00 (Por extenso).
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CLÁUSULA QUARTA - DA REVISAO DOSPREÇOS:
0, 11I"l'Ç05 rcgisrrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

_/\ revisão de preço- só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio económico- financeiro. a
SL:r feita, preferencialmente. através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas. I ista de preço- de
fabricnute ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de .Il ;ARll
l).. VORA a \ ariacão dos preços. por escrito e imediatamente. com pedido j usti ficado. anexando (lS

.. documentos comprobatórios da majoração.
Durante o período de análise do pedido. a empresa deverá realizar o fornecimento pelo preço registrado.
1l1eSmOque ii revisão seja posteriormente julgada procedente.
Quando O preço inicialmente registrado. por motivo superveniente. tornar-se superior ao preço praticado
no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e suu
adequação aopraticado pelo mercado.
A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observara a classificação original.
9.11i],I}do.y J;l!~e\'ü de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor. mediante
requerimento devidamente comprovado. não puder cumprir o compromisso. a Prefeitura poderá libera-lo
ctt)' .col11pi·Olllisso assumido. sem apl icação da penal idade, confirmando a veracidade dos moti \ os e
comprovantes apresentados. desde que a comunicação ocorra antes do fornecimento.
OCOITélJdo ;~:situação acima descrita. a Prefeitura poderá. ainda. convocar os demais fornecedores para
a'iségllrai' ii,:úal.oportunidade de negociação.
Nilo ha\~Jldó cxito nas negociações. a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços.
adorando ns Ú.;edidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
0, 1ic itanil' \ ~iJcedOl' somente será Iiberado. sem penal idade. do COI11prom isso assumido na i\ la de Regi s11l)

_de Preço? quando:
ps fOrllçced,o'res que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado SCl'~-IO

[iberados do'c-Pll1prolllisso assumido. sem aplicação de penalidade.
'. .1

CL\Ú~UL4QL:INTA - DA DOTAÇÃO:
r\S desp~sas: decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento vigente li\)

Municipio de JUARLZ TÁ VORA: 02.0J-Secretaria de Administração e Finanças - 04.122.201 0.2()()J
Desenvolveras atividades administrativas da secretaria - 02.06-Secretaria de Educação e Cultura --
1.2..'61.:1004:2010-Coordenação das Atividades da Secretaria - 13.392.1005.20 l J-Desenvolver as
Atiyi<lades Culturais - 02.14-Secretaria de Saúde - 33.90.JO.0000I-Material de Consumo.
ii\;s e\ent~lais'i!ontralnçõcs ocorridas em outros exercícios tinanceiros serão custeadas com recurso daquele
~'\ercicio.

CLÁUSlJLA SEXTA - DO PAGAMENTO:
(') fiagaili~nló ("trá cfetuado parceladamente em até 30 dias. contados ds apresentação da nota tiscal/btlll':l
íillPI'ów(!:olo da Pl'el'citura Municipal de JUAREZ TÁ VORA/PB.
() pagallknto' será teito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituiçào bancária da
0óntratalí'lc.
Ü·pagal1~ellto" somente será efetuado após o "atesto". pelo servidor cOlllpetente. da Nota Fisca 1/l-'atlll'(I
~~iresentâda '11ela Contratada. condicionado à veriticação da conformidade da Nota Fiscal/Fatllra
apresentada pcla Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
rl.i\ellLÍü crró'l\a apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertincntes ii cOlllrataç~lo. Oll.

,1~lld,l; C!rCll)lS!clncia que impeça a liquidação da despesa. o pagamento ticará pendente até l]u<: :1

", Rua Jose M..:ndon~a de Araújo. N 171 - C..:nll'll .Iuan;/ 1Úl ora -I'H
CEI' - 58387-000 CNP.I- 08.919.490/()OO 1-:;(>
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Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-a após ,1

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante ..
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. ak~llrad(ls desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento {1 taxa de
6% (seisjporcento l ao ano. aplicando-se a seguinte fórmula:

EM ~ IxNxp,
Elvl. ' Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I índice de atualização financeira. calculado segundo a fórmula:

L_lr:..!1:00)
365 :

Ix utilJzar IPCA (IBGE)
N Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e n data do efetivo pagamento
VP~~'V;:iTüTmrParcela em atraso

~:I'AU$UI~ÂSI~TIMA - DOS PRAZOS, VIGENCIA:
O prazo início do fornecimento do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades da
Prereitul'~, e:' que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93. considerado a partir da
assinatura do contrato:

tinido do fornecimento: Logo após assinatura do contrato, mediante ordem de fornecimento do
sctorde ~ran'spoI1c.

I'

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

ÇL,~U.$ULA9ITA VA - DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OB.JETO
()S p{lllh)tos,do;verào ser entregues de forma parcelada no município de Juarez Távora, no local designado
pá!.Adrni n ij;Vaçào., no horário das 08hOOmin às 17hOOmin. no prazo não superior a 48 (quarenta e oito )
horas. após ó recebimento da solicitação de compra emitida pelo setor responsável.
ps 'produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo (a) responsável pelo
?coil1pal~!~al1\~nto e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especi't~ca~ôes constantes neste Termo de Referência e na proposta.
(')~ I~r\)d~itos' poderão ser rejeitados. no todo ou em parte. quando em desacordo com as especificações
constantes nêst\! Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias. a
contar da noti ficação da contratada. às suas custas, sem prej uízo da apl icação das penal idades,
O~ prodttlos;s'ei'ão recebidos definitivamente no prazo de 24 (vinte quatro) horas. contados do recebimento
pl'o\isú·rj:o. após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstauciado.
Na: hipótese de a verificação a que se refere o subirem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado.
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
b recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato,

Rua Jose Mendonça de Araújo. N 171·_ Centro Juare> LI\\lr,I-I'B
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•ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
A C ontr~tante obriga-se a:
Receber provisoriamente os materiais. disponibilizando local. data e horário:
Verificar minuciosamente. no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente COIll

.... as especificações constantes no Contrato e proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos:
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada. através de servidor especialmente
designado:
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
Emitir requisição de ordem de fornecimento à empresa, autorizando a entrega dos produtos.

CLAuSULA OECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CO~TRATADO:
O Contratado, obriga-se a:
1:'.C.olltraladÇ\.,.lteve cumprir todas as obrigações no Termo de Referência. anexos e proposta. assumindo
COIllO exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto c.
iíií'léla: t- ç ,

Atender pr()íÚtllllente a quaisquer exigências da Administração. inerentes ao objeto da presente Iicitacão:
Manter. durante toda a execução do contrato. em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas ;\s
éOilC:{içõ(isde.habilitação e qualificação exigidas na licitação:
Não transferir a terceiros. por qualquer forma, nem mesmo parcialmente. as obrigações assumidas. nem
subcontratar .qualquer das prestações a que está obrigada. exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ouna minuta de contrato:
f';,10 pertllitiJ"o' utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz-para os maiores de quatorze anos: nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos emtrnbalho noturno. perigoso ou insalubre;
Responsabi Iizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabal histas, previdenciários, fiscais, comerciai s.
taxas. fretes.iseguros. deslocamento de pessoal, e quaisquer outras decorrentes dos materiais.
Permitir e facilitar a fiscalização do Contratado devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados:
Coruunlcàr ;\Adlllinistração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega.e ~IS mot i.vps ']1\1..' .,impossi bi Iitem o cumpri mente do prazo previsto, com a devida comprovação.

CLi\uS1J L,,~DÉ:CIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇAo ~ RESCISAo DO CONTRATO:
h:'st,: contrato poderá ser alterado. unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos Gl,,('~

previstosno Art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações.
A' rescisão Contratual poderá ser:
A rescisão Contratual poderá ser:
Detenninado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE. nos casos enumerados no Art. 79 da Lei
Fcderal n," 8.666/93.
Amigável, por acordo entre as partes. mediante autorização escrita e fundamentada da Autoridade
competente. reduzida a termo no Processo Licitatório. desde que haja conveniência da CONTRATANTE.
Flll casode rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n." 8.666/93. sem que haja
culpa dota) CONTRA TADO(a). será essa ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando
(I~ houver sufr';do.
i\ rescisão .Contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 da Lei Federal n." 8.666/93 acarretará as
consequéncias previstas no A11. 80, Incisos I e IV, no que couber ambos da Lei Federal \1," 8.666/93.

RII<).los": IVkndonça de Araújo. N 171 - C.:nlro .Il1an:L Till ora -1'13
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

CI,AuSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
;\ Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades. garantida a prévia defesa. pela incxecução total ou
parcial do objeto da presente Minuta do Contrato:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas. quando
considerados tal tas leves. e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção:
b) Multa. observados os seguintes limites:
b.l ) de (~.3%(th~s décimos por cento) por dia. a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento
do prazo para cumprimento da obriuaçào. até o trigésimo dia de atraso. sobre o valor dos materiais nào
eru regues:
b,2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos materiais não entregues. a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações. no caso de atraso superior a .,0
(trinta) dias. constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que
o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou. ainda, fora das especificações
contratadas:
b.J) de 0.3"10 (três décimos por cento) por dia. pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores. sobre o valor contratado. contada da
'cóilWinic"ilçâc)'crá Coiuratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.
e)·llnped,~lllell,\O de contratar com a Administração Pública Municipal. pelo prazo de até 02 (dois) anos. e
SlIS~)ellSàop0raté 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) J)eclqÍ'<lç49 de inidoneidade para contratar com a Administração Públ ica enquanto perdurarem (lS

uiotivos ~.kt2Fll1inantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
quI.' aplicou ·<i~penalidade. que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos rcsulrantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade..
() valor.da In~ilta aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e. caso não sejam suficientes.
ii diferença se/à cobrada de acordo com a legislação em vigor.
{\s sallçqrj previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente. ou não. de acordo
com .,1 gravi9'-1tie da infração, facultada ampla defesa à Contratada. no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
9JIllal d<,Lillli;illa~ãl) do ato. salvo lia hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licit.rr e
~,)jltrat(II.'. cujo prazo de defesa será de lO (dez) dias úteis.
As penaljda~te~ só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. devidamente
.ÍJ1Stificado e comprovado. ajuízo da Administração,
~) A critério da Administração. poderão ser suspensas as penal idades. no todo ou em parte. quando \)
atraso nclentn:ga dos materiais for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante. que
fixará noso p'r;llo. este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
X iIJc\Çcll~';'lq' parcial ou total do contratado. nos termos do art. 79 da l.ei Federal n". 8.666/93 poderá
lIJ:wli.car, a imediata rescisão unilateral deste Contrato. COIll a aplicação das penalidades cabivci :
(;bsel:\ ada a ~y'qclusão do processo administrativo pertinente;
1\5 .parte~ ilª-9:lserão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrente." de
eventos ~onliguradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.
1\5 lnlllt~s a8ficadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias. a contar da
(1,lt<1\la IwtiftCIlção. podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou fatura·s. Em caso de
i:lI,l'~iste6êia n'~I'insutiçiencia de crédito da Contratada. o valor devido serú cobrado aclministrativamenlL' ou
,: ' • . 1.. ' ~ •

i,\hl;rilo. ~ollJ.q(.,I)ivida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execllçüo tiscal. com os
~IJC,l rgós'.comt;~.;)ondentes.
i: iCdl',lo Úilldi1 ,sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV. do artigo 87. da Lei n" 8666/93 ~'
<ÍIJera~ôes pp<tçriores. os protissionais ou as empresas que:
,I) T~llhapl. ~~lfrldo condenação detinitiva por praticarem, por meios dolosos. fraude fiscal no recolhimento
dl'quais~luel'lri,hlltos:
'bl I.ellhapl prqticado atos ilícitos visando ti'ustrar os objetivos da licitaçüo:

RlIa José M.:ndon\=a do;:Araújo. N 171 - Centro JlIan:! l<ilura -1'1\
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ESTADO DA PARAÍBA
MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

da Comarca de Alagoa Grande - PS, Estado da Paraíba, para dirimir questões
à aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera Adrninistrati va.

.. . Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e condições-ora ajustadas.
itmesente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três) vias de igual teor. na

instrumentais, que também assinam. devendo a CONTRATANTE. no
.. a publicação. na imprensa Oficial. do extrato do Contrato. a teor no Art. 61.
ederal n." 8.666/93, tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos.

JUAREZ TÁVORA, **** de ******* de ****

Maria Ana Farias dos Santos
Prefeital CONTRATANTE

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNP.I - 08.919.490/0001-36
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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

ANEXO IV - Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

(nome do licitante )____ .CNPJ _ _ _ sediada
_. ~_ ' por intermédio de .seu representante lcgul,

·-'-inti·tHlssinado.e para os fins do Pregão Presencial n" 004/2016-SRP. DECLARA expressamente que:

a) não em prega menores de dezoito anos em trabal ho noturno. perigoso ou insalubre. e nem menores de
dczesseis anos de idade em qualquer trabalho. salvo na condição de aprendiz. a partir dos quatorze anos,
h) não possuir dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção,
assessoramento superior. assistência. intermediária. cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de
.lLAREZ TA VORA, Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados. nos últimos
60 (sessenta) dias corridos. anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
'cTliãlieS'fai'êllf'ílilpedidas de licitar. contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer
de suas ent idades descentrai izadas.
li) não ter sido declarada inidônea por Órgão ou por Entidade da Administração Direta. por Autarquias.
Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniào.
l.stados. Distrito Federal ou Municípios.
e) que não se enquadre nas vedações previstas no artigo 9° da Lei na 8.666. de 1993.

.,., ':~. " .., f

:_(ci(ladf·e'es!odQJ.. . __ de de 20

FJsSiI);iiIi\'a do representante legal)

~0111eou.carimbo do declarante:
(argo ou catimbo do declarante: _
N" da cédula. de: identidade e órgão emitente: .__ ..._
telefone, tà~,~e-mai! para contato: _

cms.: [s'ta decl'aração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação
, 1 I."

;(-

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 ('<:111 ro .I liarl'l 1<'tI ma ·I'n
CLP - 58387-000 CNI'.1 - ()8,lJ IlJ,.:tl)()/(I()(JI-~(J

r:'



~.--c-.---.---- ..-.---..-..

F:.s;t;turaMü\;\G. de Juarez ávora
lls ...J..,C.lJ-....J-+4--r-
\Iisto __ ---- ~I

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

ANEXO V - Modelo de Proposta de Preço

(Papel timbrado da licitante)
PROPOSTA DE PREÇO

____(,vOME DO LICITANTE) C]\;[>J n'
sediada (endereço completo, teldone, fàx e e-mail atuali::ados) por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão N° 004/20 16-SR r'.
apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado. conforme abaixo especificado:[_i~~+--DE .~

.J. , .
.SCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND I MARCA I QTD P.UNIT P. TOTAL

_- .._--- I i --

____ DIAS (mínimo de 60 dias)

BANCO(Código):
nA NCO (Nome):

AGÊNCIA (Código): _
CONTA CORRENTE:

_.._. újJ1a_(Ig-c;.~Hgrj_()l~_. __ de de 20

.J .-:·h:,.<-~_r~·-,---=--__ .--_-._-------._- .-----~
t;(~Srldtllra do )representante legal)
.. ,'
N_OIJ1C ou ca.\:\Ú1lJOdo declarante: _
Cargo ou cariiribo do declarante: _
N° da cédula-de- identidade e órgão emitente: _
Telefone. fax e c-mail para contato: __ c_ _ _ __ _ _

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

\, !.\

,
r'

." '-' -,

.. 1 "1--;
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ANEXO VI - Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

.CNPJ sedi ada
____________ • por intermédio de -seu representante Ieg,tI.

infra-assinado;e para os fins do Pregão Presencial n" 004/2016-SRP. DECLARA expressamente que:

(nome do licitante

Tl~1l1 conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os
(,TlllOS deste pregão e seus anexos inclusive aos requisitos de HABILITAÇÃO constante no edital.

:=:··-~·(l'í't1(T(te=e"e.\;í(id(iJ__ . __ de de 20

Nome mi carimbo do declarante: ---------------
Cargo ou carimbo do declarante:
N" da cédula de identidade e órgã;;-e;~~itente: ==~~-----
'I elefoné, tax e c-mail para contato:

...... /).~ ... :'II

()lJS:·~~~a.~~laração deverá ser apresentada fora do envelope de Documentos de Habilitação

RlI,J José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarcz T,Í\ ora -1'1l
(.'U)- 58~X7-000 CNP.I- OS t)1t).jl)(} OOOI._;6 -
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ANEXO VII - Modelo de Declaração - Somente para Micro e Pequenas Empresas

(Papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÃO

(\lOlVIE DA Uv1PRLSA)_________ CNPJ ;\" __ co.u
sede .__. ,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal. para
fins do Pregão Presencial n° 004/2016-SRP, DECLARA expressamente. sob as penalidade cabíveis. que

A) Encontra/-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte. nos termos do art. 3° da Lei
Complementar 123/2006 e suas alterações.
-rnTtnrê-üll11êcimeilto dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações. estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que 11;10

incide nos impedimentos do ~ 4° do art. 3° da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações .
...~,,~

J . I ", .
(daude e eS/Cldo) de de20

_._ ..__ ._-_.__ .._.-

Iassi natura do represel-rt;t~teTegal) --

~,O~l~ QU ca'~(l.nbo do declarante:
~'ar!2o ou carimbo do declarante: ---------------
1\; d(~cé~4tU}j}Widentidade e órgão emitente:
J clefone. tax c c-mail para contato: _

*Est~ d~c,hlraçã~ deverá ser entregue fora dos envelopes de habilitação e proposta logo
apps o credenciarnento

i
I 'I'

,..... '

.. ,
.t
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