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PROCESSO Nº...................: 767/2013 
DATA DA LICITAÇÃO........: 27/08/2013 

HORA DA LICITAÇÃO........: 09:00 horas 
TIPO DE LICITAÇÃO:.........: Menor Preço Global 
                                                              

                 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2013 - REPETIÇÃO 
 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, por sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 111/2012, publicado no Diário do Poder Legislativo de 

15 de outubro de 2012 e pelo Ato da Mesa Diretora nº 014/2012, publicado do Diário do Poder 
Legislativo de 29 de março de 2012, torna público para conhecimento de quantos possam interessar 
que realizará no horário e data acima previstos, na sala da Comissão Permanente de Licitação,  

localizada à Rua Duque de Caxias, nº 560 – anexo IV - 1º andar (entrada pela Galeria Caxias), Centro,  
João Pessoa/PB, telefone 3214-4583, Licitação do tipo e modalidade acima citados.                                       
                                                                                                                                                                                        

1 - PREÂMBULO  
                                                                                                                                                        
A presente licitação, integralmente conduzida pelo Pregoeiro e assessorado por sua equipe de apoio,  

será regida pela Lei nº
 
10.520/02 e suas alterações, pela Resolução nº 1.219/2007, que regulamentou a 

sua aplicação no âmbito do Poder da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba e, subsidiariamente,  
pela Lei n

º
 8.666/93 e suas alterações, bem como a Lei Complementar nº 123/2006, consoante as 

condições instituídas neste instrumento convocatório e seus anexos, constantes do processo indicado 
acima.                       
                                                                                               

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1 - Esta licitação visa selecionar a proposta mais vantajosa objetivando a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de lavanderia de roupas utilizadas pelo Departamento de 
Assistência Médica e Social desta Casa Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme 
especificações contidas no Anexo I – Termo de referência, do presente Edital.  

                                                                                                                                                                                     
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
                                                                              

3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital, inclusive quanto à documentação.                    
  

3.1.1 - É recomendada a leitura integral deste Edital e seus Anexos, uma vez que a sua 
inobservância, principalmente no que diz respeito à documentação exigida e à apresentação da 
proposta, poderá acarretar respectivamente a inabilitação e a desclassificação da licitante.  

 
3.2 - A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos deste Edital e 
seus Anexos e das leis aplicáveis. 

 
3.3 - As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, e a Assembleia Legislativa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
 
3.4 - É vedada a participação de empresa: 

 
3.4.1 - Em recuperação judicial ou extrajudicial, concordatária ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 
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3.4.2 - Declarada inidônea pela Administração Publica de qualquer esfera de Governo da 
Federação e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita as penalidades previstas no 

art. 97, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93. 
 
3.4.3 - Reunida em consórcio ou coligação.  

 
3.4.4 - Cujos sócios, diretores ou representantes pertençam, simultaneamente, a mais de uma 
empresa licitante.  

 
3.4.5 - Estrangeiras que não funcionem no País; 

 

3.5 - Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena 
de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.                                                                             
  

4 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  
                                                                              
4.1 – Até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas e habilitação,  

qualquer pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório e, até o 3º (terceiro) dia anterior, solicitar 
esclarecimentos.                                                          
                                                                              

4.2 – A apresentação da impugnação, após o prazo previsto no subitem anterior, não a caracterizará 
como tal, importando na decadência do direito de fazê-lo administrativamente, recebendo tratamento 
como mera informação.  

 
4.3 – O instrumento de impugnação deverá ser dirigido à autoridade que expediu o ato convocatório.                                                     
                                                                              

4.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.                            

                                                                                            
5 - DO CREDENCIAMENTO 
  

5.1 - No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a empresa licitante deverá 
apresentar um representante para credenciamento, munido de cópia do estatuto social ou contrato 
social, sendo recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao 

horário previsto para a sua abertura, nas formas abaixo:  
 

5.1.1 - Tratando-se de titular, diretor, sócio ou gerente, munido de instrumento que lhe confira 

poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura,  
devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente com 
foto;  

 
5.1.2 - Tratando-se de outra pessoa, devidamente munida de instrumento público ou particular 
de procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes para formular ofertas e lances 

de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada,  
devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro  documento equivalente com 
foto.  

 
5.2 - Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, na forma do subitem 4.1, terão 
poderes para usar a palavra na sessão, apresentar lances de preços, manifestar após a declaraçã o do 
vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar 

documentos e ata, onde estarão registrados todos os atos relevantes da sessão, e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame, em nome da Proponente.  
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5.3 - Licitante ou representante de licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á 
que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.  

5.4 - Cada credenciado, ainda que munido de procuração, poderá representar apenas uma empresa 
licitante, sobpena de exclusão sumária das representadas do certame. 
 

5.5 - O representante credenciado que, por força maior, ausentar-se da sessão do pregão poderá 
nomear outro com poderes para lhe representar, desde que seu documento de credenciamento lhe dê 
poderes para substabelecer. Uma vez designado seu substituto, fica vedado o seu retorno. 

 
5.6 - Quando a licitante não credenciar um representante, ficará excluída da etapa de lances verbais e 
mantido o preço constante da proposta escrita, para efeito de ordenação e apuração do menor preço. 

                                                                                                                                                                       
5.7 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não 
inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de manifestar -se e responder por ela.  

                                                                      
5.8 - As licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão ainda na fase de 
credenciamento, declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habi litação 

conforme prescreve o art.4, inc. VII, da Lei n 10.520/02, conforme modelo a seguir:                                                                                 
                 
 

DECLARAÇÃO 
                                                                              

             A empresa............................................................................., 

CNPJ n°......................., declara sob as penas da lei, que atende 
plenamente todos os requisitos  de habilitação exigidos para  
participar do Pregão Presencial num ..., 

     
 

Local e data 

______________________________________________  
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal  

 

 
5.9 - Nesta fase, se for o caso, a licitante deverá apresentar a Declaração de que a empresa está 
enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com a Lei Complementar nº 

123/2006, sob pena da não aplicação dos efeitos desta Lei.  
 
 

DECLARAÇÃO 
                                                                              

             A empresa............................................................................., 

CNPJ n°......................., declara sob as penas da lei, que para 
participar do Pregão Presencial nº ........., enquadra -se como 
Microempresa/Empresa de Pequeno Porte e que se encontra 

devidamente registrada no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas (conforme o caso).  

 

 
Local e data 

______________________________________________  
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 
5.10 - Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação 
de outras proponentes. 
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6 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES    
                                                                           

6.1 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL não se responsabilizará por envelopes de "Proposta 
Comercial" e "Documentação de Habilitação" que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no 
local, data e horário definidos neste edital.   

                                                                                                                                        
6.2 - Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, 

conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:  
                                                                          
             ENVELOPE N

O
 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

             À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
             CPL – COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO / O PREGOEIRO 
             PREGÃO PRESENCIAL N

O 
18/2013 - REPETIÇÃO 

             DATA/HORA: 27/08/2013 ÀS 09:00 HORAS.  
             RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, ENDEREÇO E CNPJ (CASO O ENVELOPE NÃO 
             SEJA PERSONALIZADO – TIMBRADO).                                  

                                                                          
             ENVELOPE N

O
 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.                       

             À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 

             CPL – COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO / O PREGOEIRO.  
             PREGÃO PRESENCIAL N

O 
18/2013 - REPETIÇÃO 

             DATA/HORA: 27/08/2013 ÀS 09:00 HORAS.  

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, ENDEREÇO E CNPJ (CASO O ENVELOPE NÃO 
             SEJA PERSONALIZADO - TIMBRADO).                   
 

7 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  
                                                                              
7.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou  impressas, em uma via, com suas páginas 

numeradas e rubricadas e, a última, assinada pelo representante legal da empresa, em língua 
portuguesa, em moeda corrente nacional, com clareza, sem alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas 
ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito d os demais  

licitantes, prejuízo à Administração Pública ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo,  
observado o modelo constante do Anexo II deste edital, e deverão constar: 
                                                                              

7.1.1 – Indicação e descrição detalhada das características técnicas dos itens que compõem o 
objeto desta licitação, em conformidade com os requisitos, especificações e condições 
estipuladas no Anexo I – Termo de referência, do presente edital;  

                                                                              
7.1.2 – Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) da 
empresa proponente, mencionando o Banco, número da Conta Corrente e da Agência no qual 

serão depositados os pagamentos caso a licitante seja a vencedora do certame; 
                                                                              

7.1.3 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a entrega dos envelopes;  
                                                                              

7.1.4 - Prazo de Garantia não inferior a 12 (doze) meses, quando for o caso.       

              
7.1.5 - Indicação da Conta Corrente, Agência e nome do Banco, para recebimento dos 
pagamentos; 

                                                                 

7.1.6 - Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas 
diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e 
comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e 
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quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação;   

                                                                                                                                                        
7.2 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital; 
 

7.3 - As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a 
erros, os quais poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro, da seguinte forma: 
 

7.3.1 - discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por 
extenso; 
 

7.3.2 - erros de transcrição das quantidades previstas mantém-se o preço unitário e corrige-se a 
quantidade e o preço total;  
 

7.3.3 - erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente mantém-se o 
preço unitário e a quantidade, retificando o preço total;  
 

7.3.4 - erro de adição mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma.  
 

7.4 - Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de Credenciamento,  

Proposta Comercial e Documentos de Habilitação por via postal, desde que sejam PROTOCOLADOS 
na Comissão Permanente de Licitação da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, endereçado à 
Rua Duque de Caxias, nº 560 – anexo IV - 1º andar (entrada pela Galeria Caxias), Centro, João 

Pessoa/PB, telefone 3214-4583, com toda a identificação do licitante e dados pertinentes ao 
procedimento licitatório em epígrafe e, impreterivelmente, com pelo menos 30 minutos de antecedência 
ao horário previsto para abertura da sessão pública supracitada.  

 
7.4.1 - Todo o procedimento de envio e regularidade das informações e conteúdo dos 
documentos referidos no subitem 6.1.8 correm por conta e risco do licitante.                

                                                                                                                                       
7.5 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 
que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.    

  
7.6 - Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que não 
configure alteração da mesma.  

 
7.7 - Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse 

ou qualquer outro titulo, devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais. 
 
7.8 - Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de requisito exigido neste 

edital e seus anexos, e desde que não seja possível utilizar-se do disposto no item 6.6, a proposta será  
desclassificada.  
 

7.9 - O licitante que desejar desistir da proposta apresentada deverá fazê-lo antes da etapa de lances.  
  
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
Para se habilitarem na presente Licitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos, 
sob pena de inabilitação:  
                                                                              

8.1 - Documentação relativa à REGULARI DADE JURÍDICA: 
                                                                              

8.1.1 - Registro Comercial e suas alterações, no caso de empresa individual;  
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8.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se t ratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;  
                                                                              

8.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;   
                                                                       
8.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.                                                

                                                                              

 8.2 – Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
                                                                              

8.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;    

                                                              
8.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,  
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 
                                                                              

8.2.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;  

                                                                              
8.2.4 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social ou, ainda, prova de garantia em juízo de 

valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;  
                                                                              

8.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

                                                                                                                                                             
8.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

              

8.2.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão relativa aos 
tributos federais administrados pela Receita Federal e Certidão quanto a Divida Ativa da União 
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.       

 
8.2.8 – Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT.  

                                                                             
  8.3 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA:  
                                                                              

8.3.1 - 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, observando o prazo de 30 (trinta dias). 

                                                        
8.3.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exerc ício social, com 
comprovação de que é registrado na Junta Comercial ou Cartório de registro de Pess oa 

Jurídica, já exigíveis e apresentados na forma da lei. São considerados aceitos na forma da lei,  
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis que sejam apresentados com assinatura 
do técnico responsável, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, e pelo 

empresário, observando-se o seguinte: 
 
            8.3.2.a - Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) estão dispensadas 

do registro na Junta Comercial;  
 
8.3.2.b - Vedada a sua substituição por Balancete ou Balanços Provisórios, podendo 
ocorrer atualizações desde que observados os índices oficiais quando encerrado há 

mais de 03 (t rês) meses da data da apresentação da proposta;  
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8.3.2.c - Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de Sociedade 
Anônima, admitir-se-á a apresentação do Balanço devidamente registrado 

acompanhado da cópia da respectiva publicação na imprensa oficial;  
 

8.3.2.d - As empresas com menos de 01(um) ano de exerc ício social de existência,  

devem cumprir a exigência contida no Inciso I, mediante a apresentação do Balanço de 
Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado;  
 

8.3.2.e - Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as demonstrações 
contábeis, as informações prestadas à Receita Federal;  

 

8.3.2.f - A análise da qualificação econômico-financeira será feita utilizando-se o 
seguinte índice, que deverá vir calculado em documento anexo ao Balanço Patrimonial,  
aplicando-se a fórmula abaixo:  

 
 

SG =                                     Ativo Total        ≥ 1 

 
       Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 
Onde: 
 

Solvência Geral (SG) 
 

Estarão habilitadas neste item, somente as empresas que apresentarem resultado 

igual ou maior a 01 (um), no índice SG. 
                                                                         
8.4 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

                                                                              
8.4.1 - Atestados de capacidade técnica da licitante, emitidos por Entidade da Administração 
Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresa privada, que comprove de 

maneira satisfatória, aptidão para o fornecimento dos bens/serviços relativos ao objeto da 
presente licitação, observando-se o seguinte: 
 

8.4.1.1 - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial da empresa proponente.  

 
8.4.1.2 - Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da 
empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente,  

ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da 
empresa emitente e da empresa proponente.  

                           

8.5 - Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (CLÁUSULA 8 - DA HABILITAÇÃO),  
serão apresentados para fins  de habilitação, declaração de que a empresa não se acha declarada 
inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Estadual; e declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 
(dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menores de 16 
(dezesseis) anos, segundo determina o inc. V, art. 27, da Lei 8.666/93, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, na forma da Lei. As declarações serão conforme modelos a seguir:  

                                                                               
 
 

 



 
ESTADO DA PARAÍBA  

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

8 

                           
                                   DECLARAÇÃO 

                                                       
                       

             A empresa........................................,.....................CNPJ n° 

........................., declara, sob as penas da lei, que até a   presente  
data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação,   no  presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar   

ocorrências posteriores. 
                                                                       

Local e data 

__________________________________________ 
Assinatura do diretor ou representante legal                                                                                                                  

 

DECLARACAO 
                                                  
                             

             A empresa ......................................... CNPJ n°.................., 
declara, sob as penas da lei, que na mesma não  há realização de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores  de 18 anos ou 

a realização de qualquer trabalho por menores de 16  anos, salvo 
na condição de aprendiz, na forma da Lei.                            
                                                                            

 
Local e data 

________________________________________________ 

Assinatura do diretor ou representante legal  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8.6 - O CECH - Certificado Estadual de Cadastramento e Habilitação emitido pelo SIREF - Sistema 

Integrado de Registro de Fornecedores da Secretaria da Administração do Estado da Paraíba, poderá 
ser apresentado pelo licitante, com validade em vigor e compatível com o objeto de aquisição do 
presente certame, como substitutivo dos documentos exigidos no item 8 deste edital, com  exceção  dos  

documentos constantes dos subitens 8.3.2 e 8.4.1, e item 8.5.   
  
8.7 – Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos e, quando não 

mencionado, serão considerados válidos até 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão, a 
exceção dos Atestados de Capacidade Técnica.  
 

8.8 – Os documentos apresentados pela licitante, para fins de habilitação, deverão pertencer à empresa 
que efetivamente executará o objeto do certame, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os documentos, exceto se,  

comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições (INSS e FGTS) e/ou Balanço são 
centralizados.    
                                                                                                                         

9 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
                                                                              
9.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará 
novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os  
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.                                    
 

9.2 - A sessão do pregão será continua, podendo ser suspensa para diligências e/ou interrupções que 
se fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da sessão no dia e horá rio 
subsequente determinado na sessão pelo pregoeiro.  
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9.3 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 

9.3.1 - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita conferência de sua 

conformidade com as exigências do Edital e posterior rubrica pelo pregoeiro, equipe de apoio e 
licitantes. 
 

9.3.2 - Cumprido o subitem anterior serão desclassificadas as propostas que: 
 

9.3.2.a - Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos, 

bem como a qualquer dispositivo legal vigente; 
 
9.3.2.b - Apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação, comprovando que 
os custos são coerentes com os de mercado; 

9.3.2.c - Apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou marca, ou 
oferta de vantagem baseada na proposta das demais licitantes. 

 

9.3.3 - Para fins de classificação das propostas, será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
9.3.4 - O pregoeiro procederá à classificação da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL e 

aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente 
a de menor preço para participarem dos lances verbais. 
 

9.3.5 - Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem 
anterior, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem maior preç o, até o 
máximo de três, já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. 

 
9.3.6 - Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais  
conforme o subitem anterior, a ordem de classificação para esses lances será definida através 

de sorteio, independentemente do numero de licitantes. 
 
9.4 - DOS LANCES VERBAIS  

 
9.4.1 - Às licitantes proclamadas classificadas será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, sempre de valores distintos e decrescentes em relação ao de 

menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor, observado o subitem 9.3.4. 
 
9.4.2 - No intuito de dar celeridade aos lances, evitando-se dispêndio de tempo e diálogo 

protelatório, todos serão convidados a permanecer, no recinto da sessão, com seus aparelhos 
celulares desligados, podendo utilizá-los, a critério do pregoeiro, somente em caso de contatar 
com a empresa a qual representa, obedecido o subitem 9.4.3 deste Edital. 

 
9.4.3 - O tempo para apresentação de lances será de até 03 (t rês) minutos, quando não 
cumprido considerar-se-á, para fim de julgamento, o lance anterior, resultando, dessa forma, na 

desistência de ofertar novo lance. 
 
9.4.4 - A desistência em apresentar lance verbal implicará na exclusão da licitante da etapa de 

lances verbais e manutenção do último preço apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas. 
 

9.4.5 - O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participaçã o da oferta de lances 
verbais, na forma do subitem anterior, caso a proponente vencedora seja inabilitada, observada 
a ordem de classificação.  
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9.4.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente as penalidades cabíveis.  

 
9.4.7 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o pregoeiro poderá 

declará-la vencedora e adjudicar a proposta ou encaminhar para decisão superior.  
 
9.4.8 - Caso haja apenas uma proposta válida, o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido melhor preço. 
 
9.4.9. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,  

exclusivamente pela forma estabelecida no critério de julgamento.  
 
9.5 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
9.5.1 - Como critério de julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo 
sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o MENOR 

PREÇO GLOBAL. 
 
9.5.2 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela 

primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos.  
 
9.5.3 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela 

licitante que a tiver formulado.  
 
9.5.4 - Constatado o atendimento pleno das exigências habilitatórias, será adjudicado à 

proponente vencedora o objeto deste Edital pelo pregoeiro.  
 
9.5.5 - Se a Proponente não atender as exigências habilitatórias, o pregoeiro negociará  

diretamente com a outra Licitante melhor classificada, e assim, sucessivamente, até declarar 
uma vencedora. Posteriormente, examinara o seu envelope “Documentos de Habilitação” e,  
estando tudo de acordo com o exigido neste edital, a ela será adjudicado o objeto desta 

licitação. 
 
9.5.6 - Após declarada a vencedora, o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente 

para obtenção de melhor preço.  
 
9.5.7 - Os envelopes das demais proponentes ficarão de posse desta Assembleia Legislativa,  

por um período de 30 (trinta) dias, que os disponibilizará após o atendimento do objeto. Após 
esse prazo, caso os referidos envelopes não sejam retirados por seus proprietários, serão 
incinerados. 

 
9.5.8 - Da sessão, lavrar-se-á Ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo 
a mesma, ao final, ser assinada pelo pregoeiro e a equipe de apoio, e os licitantes presentes 

que desejarem fazê-lo.  
 
9.5.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus 

Anexos.                                
 

9.6 - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME E EPP 
 

9.6.1 - Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou 
médio porte, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, conforme 
segue:  
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9.6.1.1 - Identificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira 

classificada desde que esta também não seja microempresa ou empresa de pequeno 
porte;  
 

9.6.1.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, enquadrada no subitem 
anterior, mais bem classificada poderá apresent ar proposta de preço inferior àquela 
classificada em primeiro lugar, no prazo de 5 (cinco) minutos, situação em que passará 

à condição de primeira colocada;  
 
9.6.1.3 - Não ocorrendo a adjudicação do objeto à microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes na 
ordem de classificação, que se enquadrem no subitem 9.6.1.1, para o exerc ício do 
mesmo direito; 

 
9.6.1.4 - Na hipótese de não ser adjudicado o objeto a microempresa ou empresa de 
pequeno porte enquadrada no subitem 9.6.1.1, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar;  
 

9.6.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 9.6.1.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

9.6.3 - A regularidade fiscal da microempresa e da empresa de pequeno porte só será exigida 
para efeito de contratação, que se dará com a emissão da nota de empenho, mas a mesma 
deverá apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade 

fiscal na fase de habilitação, mesmo que esta apresente restrição.  
 

9.6.3.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação será assegurado 
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 

requerimento da interessada e a critério da Administração Pública, para regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

 
9.6.4 - A não regularização no prazo previsto no subitem anterior implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, sendo facultado a esta 

Assembleia Legislativa convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação.  
                                                                                                                                          
10 - DOS RECURSOS 

                                                                              
10.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.                                       

                                                                              
10.2 - A licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todas as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões no prazo de 03 (t rês) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.            
                                                                              
10.3 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, de acordo com o art. 11, XVIII,  

do Decreto n
o
 3.555/00.                                                                                   
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10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.                          

                                                                              
10.5 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de 
recurso.                   

                                                                              
10.6 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias.  
   

10.7 - Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo pregoeiro, não será procedida a adjudicação do objeto a possível 
proponente vencedora. 
 

10.8 - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto a licitante vencedora.  
 

10.9 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às interessadas, 
através de comunicação por escrito, via fax ou e-mail.  
 

10.10 - Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados nesta Comissão de Licitação.  
                                                                                                                                   
11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

  
11.1. A adjudicação do objeto a licitante vencedora, feita pelo pregoeiro, ficará sujeita a homologaçã o da 
Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 
11.2. Para fins de homologação, a proponente vencedora fica obrigada a apresentar nova proposta, 
adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, se for o caso, no prazo de até 02 (dois) dias  

úteis, contados a partir da realização do Pregão.                                                                             
                                                                                                                                                         
12 – DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 

                                                                              
12.1 - Encerrado o procedimento licitatório, será elaborado o respectivo Termo de Contrato ou 
instrumento equivalente, onde o representante legal da proposta vencedora será convocado para firmar 

o mesmo, desde que obedecidas todas as exigências estabelecidas neste Edital e de conformidade com 
a proposta aceita.                                             
                                                                              

12.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação no ato da assinatura do contrato.          

                                                                              

12.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato,  
ou recuse-se a assiná-lo, serão convocadas as licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato.          

                                    
12.2 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação 

para tal, através de fax ou correio eletrônico.                                                        
                                                                              
12.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do cont rato ou instrumento 

equivalente decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do 
prazo para tal e devidamente fundamentada. Esta prorrogação ocorrerá, a critério da Assembleia 
Legislativa, apena uma única vez, por igual período e, desde que ocorra motivo justificado.  
 

12.4 – A recusa injustificada da adjudicatária em cumprir os subitens acima, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas em lei e neste 
Edital, exceção feita às licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação.  
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12.5 – A empresa vencedora do certame deverá, obrigatoriamente, no momento da assinatura do 
contrato 

 
12.4 - O contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos e supressões do objeto do presente 
Pregão em até 25% (Vinte e Cinco por cento), conforme preceitua o parágrafo 1º do art. 65 da lei 

8.666/93.  
                                                                             
13 - DO PAGAMENTO 

                                                                              
13.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a formalização e a 
apresentação da nota fiscal discriminativa do material/serviço (em duas vias), onde conste o 

"ATESTADO" de recebimento do material/serviço, por parte do servidor ou comissão designada,  
ficando este pagamento condicionado a comprovação das condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme item 8.2 da habilitação. 

                                                                 
13.2 - No processamento do pagamento, a Assembleia Legislativa da Paraíba reterá o valor 
correspondente ao produto de 1,6% (um vírgula seis por cento), sobre o valor total do pagamento,  

devendo repassar, em até 05 (cinco) dias, para a conta corrente do Fundo de Apoio ao 
Empreendedorismo – FUNDO EMPREENDER/PB, conforme determina a Medida Provisória 207/2013 
c/c o artigo 3º do Decreto nº 32.086/2011.  

                                                                            
14 - DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA 
                                                                             

14.2 - O objeto do presente contrato deverá ser coletado e, posteriormente, após o processamento,  
entregue no Departamento de Assistência Médica e Social desta Assembleia Legislativa, situada à Rua 
Capitão José Pessoa, nº 102 – Jaguaribe - João Pessoa/PB. 

               
15 - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 
                                                                              

15.1 – As despesas decorrentes desta licitação serão custeadas com Recursos Orçamentários da 
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, na classificação funcional programática 
01.101.01.122.5046.4216, no elemento de despesas 3390-30 – fonte 00.                                               .                                   

                                                                             
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

16.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do cont rato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais.  

 
16.2. A Administração poderá, ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das 

responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções: 
                                                                                                                                                                               

16.2.1 – Advertência, que será aplicada sempre por escrito, quando verificadas pequenas falhas 

corrigíveis; 
                                                                             

16.2.2 – Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, pelo atraso injustificado no 
fornecimento/instalação do objeto deste pregão, sobre o valor da contratação em atraso;  

 
16.2.3 – Multa indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento/instalação do objeto 
deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;  
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16.2.4 – Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o 

valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via int ernet,  
fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;  

                                                                                      

16.2.5 - Suspensão temporária do direito de licitar, de participar de licitações e impedimento de 
contratar com esta Assembleia Legislativa, por prazo não inferior a 02 (dois) anos;                      

                                                                                                                         

16.2.6 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;   

 
16.2.7 - Após o 30º (trigésimo) dia de inadimplência, esta Assembleia Legislativa terá o direito 
de recusar a execução da contratação, de acordo com a sua conveniência e oportunidade,  

comunicando a adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota  fiscal/fatura para 
pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
Instrumento.  

 
16.3 - A inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado no subitem 
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos 

procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato,  
com a aplicação das penalidades cabíveis;  
 

16.4 - Ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente 
mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal no 8.666/93, observada a 
ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou 

adotar outra medida legal para a prestação dos serviços ora contratados; 
 
16.5 - Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas  

serem compensadas pela Secretaria de Finanças desta Assembleia legislativa, por ocasião do 
pagamento dos valores devidos, nos termos dos artigos 368 a 380 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil);  
 

16.6 - Na impossibilidade de compensação, nos termos do subitem anterior ou, inexistindo pagamento 
vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a 
compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância 

remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do 
recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade,  
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.  

 
16.7 - As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração;  

 
16.8 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor 
da contratação;  

 
16.9 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca 
maior ou caso fortuito.  

 
16.10 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.  
 

16.11 - As sanções previstas neste item são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e 
nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, com suas alterações. 
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16.12 - As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após 
notificação endereçada a Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
17 - DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTE 

                                                                              
Sobre os preços do objeto deste Pregão não incidirá reajuste de acordo com a lei Federal n

o
 9.069/95.                         

                                                                

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
                                                                              
18.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado,  
bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos dest inados a fundamentar 
as decisões.                                      

                                                                     
18.2 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.   

     
18.3 – Fica assegurada a esta Assembleia legislativa, mediante justificativa motivada, o direito de, a 
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogá-la no todo ou em 

parte.  
                                                                             
18.4 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão.                                                             
                                                                                                                                            
18.5 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.                                  

                                                                      
18.6 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado ou, anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.                                                      
                                                                              
18.7 - O pregoeiro,  no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais  

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, podendo também estabelecer um prazo de 24 horas para 

resolução das diligências. O não cumprimento do prazo acarretará em automátic a inabilitação.                                                                       
                                                                              
18.8 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas  e a 

Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
 

18.9 – A critério do Pregoeiro a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e horário definidos por 
ele(a), o qual será registrado em Ata.                              
                                                                               

18.10 - Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

18.11 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, do objeto ora licitado,  
sem a expressa anuência desta Assembleia Legislativa. 
 
18.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Somente se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta 
Assembleia legislativa.  
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18.13 - A sessão de abertura deste Pregão poderá ser adiada ou transferida para outra data, mediante 
prévio aviso.  

 
18.14. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, o principio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
18.15. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,  

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação da proposta.  
 

18.16 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará afastamento da licitante,  
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.  
 

18.16.1 - Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete 
irregularidade no procedimento, em termos processuais, bem como não importem em vantagem 
a um ou mais licitantes em detrimento das demais. 

 
18.17 - A Administração poderá, até o recebimento da Nota de Empenho, inabilitar licitante, por 
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômica financeira e a 
regularidade fiscal da licitante. Neste caso, o pregoeiro convocará as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a proponente melhor 
classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada  
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que 

vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação.  
 
18.18 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  
 
18.19 - Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou 

contrariar qualquer de seus dispositivos e Anexos, o pregoeiro considerará  a proponente inabilitada, em 
qualquer fase do processo.  
 

18.20 - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente. As 
certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não 
superior a 60 (sessenta) dias.  

 
18.21 - É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo até a data da realização da 
sessão publica de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” pelo 

sitio eletrônico www.al.pb.gov.br, acessando o Link “Licitações”. 
 
18.22 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpr etação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser protocolado na Assembleia Legislativa da Paraíba, dentro 
dos prazos estipulados no item 4 deste Edital. 
 

18.23 - O Departamento de Saúde desta Assembleia Legislativa é a responsável pela gestão do objeto 
desta licitação, no que diz respeito a assuntos e decisões de sua alçada.  
 
19 - DOS ANEXOS 

 
19.1 – São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:  
 

a) Anexo I – Termo de referência; 

http://www.al.pb.gov.br/
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b) Anexo II – Modelo da Proposta de Preços; 
 

c) Anexo III - Minuta do Contrato. 
 
20 - DO FORO 

 
20.1 - Fica eleito o foro da cidade de João Pessoa - PB, renunciando a qualquer outro, por mais  
privilegiado que seja, para processar as questões resultantes desta Licitação e que não possam ser 

dirimidas administrativamente.  
 
 

João Pessoa, 13 de agosto de 2013. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

___________________________                               
RENATO CALDAS LINS JUNIOR 

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013 - REPETIÇÃO 
 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1 - OBJETO 
 

1.1 - O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de lavanderia de roupas utilizadas pelo Departamento de Assistência Médica e Social desta Casa 
legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses, cuja rouparia é composta atualmente por 40 toalhas de 

rosto, 30 toalhas de mão, 80 jalecos, 30 lençóis e 20 fronhas (essas quantidades podem variar em razão 
da aquisição de novas peças).  
 

1.2 - O serviço de lavanderia a ser contratado deverá englobar a coleta, a lavagem, a centrifugação, a 
secagem, a calandragem, a prensagem/passadoria, a embalagem e a entrega na periodicidade 
estipulada no subitem 3.2.  

 
2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1 - A contratação do serviço acima é necessária para proporcionar condições essenciais de higiene  
na rouparia utilizada na realização das atividades do Departamento de Assistência Médica e Social. 
 

3 - ESPECIFICAÇÃO E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
3.1 - Periodicidade e forma de prestação dos serviços de processamento das roupas  

 
3.1.1 - A coleta das roupas sujas e a entrega das roupas limpas, deverá acontecer duas vezes 
por semana, às terças-feiras e sextas-feiras, no horário das 08h00 às 12h00 horas, no 

Departamento de Assistência Médica e Social desta Casa Legislativa, situado à Rua capitão 
José Pessoa, nº 102 - Jaguaribe - João Pessoa/PB. 

 

3.1.1.1 - Nas situações em que não houver expediente nestes dias, tal como em feriados, 
recessos, etc., a coleta e a entrega das roupas poderão ser feitas no próximo dia útil, 
conforme conveniência do Departamento de Assistência Médica e Social. 

 
3.1.2. A cada devolução das peças, a Cont ratada devera entregar uma relação contendo sua 
descrição e quantidade;  

 
3.1.3. No ato do recebimento das roupas já higienizadas, o Departamento de Assistência 
Médica e Social, que será o Fiscal e responsável pelo Contrato, conferirá a conformidade da 

prestação do serviço, devendo a Contratada corrigir as falhas apontadas em até 24 horas; 
 
3.1.4. Todas as roupas entregues à contratada serão listadas em rol próprio do setor 

responsável pela fiscalização do contrato, discriminando o tipo e a quantidade,  
responsabilizando-se a contratada pela devolução das peças no mesmo estado de 
conservação, sem manchas ou qualquer tipo de dano, devidamente la vadas, higienizadas,  

passadas e embaladas. 
 

3.1.5 - Nos preços cotados, deverão, obrigatoriamente, estar inclusos todos os custos relativos a 

mão de obra, aos materiais utilizados, ao transporte de ida e volta da roupagem, aos encargos 
sociais, as despesas com pessoal, bem como todo e qualquer custo que decorra da execução 
do serviço;  
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4 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

4.1 - A Fiscalização do Contrato ficará sob a responsabilidade do Departamento de Assistência Médica 
e Social desta casa Legislativa.  
 

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da Contratada:  
 

5.1 – Executar os serviços na forma e no prazo estipulados no item 3 deste Termo de Referência; 
 
5.2 – Manter durante a vigência do contrato, sob as penas da lei, as regularidades jurídica, fiscal  e 

trabalhista, econômica e financeira e a qualificação técnica devidamente atualizadas no setor de 
Controle e Acompanhamento de Contratos; 
 

5.3 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no objeto, nos termos do 
artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93;  
 

5.4 – Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na 
fase de habilitação;  
 

5.5 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização desta Assembleia Legislativa; 
 

5.6 – Considerar que a ação da fiscalização da Contratante não exonera a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais; 
 

5.7 - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução total do Contrato.  
 

6 – DO REAJUSTE 
 
O preço desta aquisição manter-se-á fixo na presente contratação, salvo dispositivo legal que de outro 

modo discipline a matéria.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
ESTADO DA PARAÍBA  

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

20 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013 - REPETIÇÃO 
                                                                              

ANEXO II 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
 
 

Proposta que faz a empresa ________________, inscrita no CNPJ nº__________________ e inscrição 
estadual nº___________, estabelecida no(a)_______________________, para atendimento do objeto 
destinado a Assembleia legislativa da Paraíba, em conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº 

18/2013.  
 
Para tanto, oferecemos a esta Casa Legislativa o preço para os itens abaixo relacionado, observadas as 

exigências e especificações de que tratam o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Item Discriminação Unidade 
Quantidade de 

lavagens/Mensal 
Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

01 Toalhas de rosto Unidade 40   

02 Toalhas de mão Unidade 30   

03 Jalecos Unidade 80   

04 Lençóis  Unidade 30   

05 Fronhas  Unidade 20   

VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ ________ (___________________________________________).  

 

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da 
proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei no 8.666/93.  
 

Os preços ofertados já incluem a entrega e retirada dos itens no local determinado.  
 
Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o 

perfeito fornecimento do objeto, inclusive os encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária,  
englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto licitado, conforme 
especificações constantes no Edital e seus Anexos. 

 
Os dados da nossa empresa são: 
 

a) Razão Social: _____________________________________________________________________ 
 
b) CNPJ nº: ___________________________  Inscrição Estadual nº:____________________________ 

 
c) Endereço: ________________________________________________________________________ 
 

d) Fone/Fax: __________________________   E-mail: _______________________________________ 
 
e) Cidade: ___________________    Estado: _______   CEP:__________________________________ 
 

f) Banco ___________    Agência nº:__________   Conta no:__________________________________ 
 
Declaramos, para todos os fins, que a entrega do objeto se dará de acordo com as especificações 

definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos. 
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João Pessoa, ____ de ______________ de 2013.  

 
 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013 - REPETIÇÃO                                                                             
 

ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº__/2013 CELEBRADO ENTRE A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E A 
EMPRESA _______________, REFERENTE À 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE 
ROUPAS UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA com sede na Praça João Pessoa s/n, 

Centro - João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ/MF n° 09.283.912/0001-92, representada neste ato pelo seu 
Presidente, Deputado Estadual Ricardo Luis Barbosa de Lima, brasileiro, casado, portador do RG nº 
144.201 SSP/PB e CPF nº 098.298.494-49, pelo Primeiro Secretário, Deputado Estadual José Aldemir 

Meirelles de Almeida , brasileiro, casado, portador do RG nº 107.156 SSP/PB e CPF nº 091.718.434-34 
e pelo Segundo Secretário, Deputado Estadual Arnaldo Monteiro da Costa , brasileiro, casado,  
portador do RG nº 470.976 SSP/PB e CPF nº 203.110.014-91, residentes e domiciliados nesta capital,  

aqui denominado Contratante e do outro lado na qualidade de Contratada, a Firma 
....................................................., inscrita no CNPJ nº .............................., estabelecida à 
...............................................,  representada neste ato pelo Senhor ........................., brasileiro, portador 

do RG. nº  .................................... e CPF nº........................., resolvem celebrar por força do presente 
instrumento, e de  conformidade  com  o disposto  na Lei  Federal nº 8.666/93 e  alterações poster iores, 
Contrato de serviços de Lavanderia de Roupas, mediante as seguintes cláusulas e condições e de 

acordo com o que consta no Processo Administrativo nº 767/2013 e procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial  nº 18/2013 – Repetição. 

   
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços  
de lavanderia de roupas utilizadas pelo Departamento de Assistência Médica e Social desta Casa 
Legislativa, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de referência, do Edital do Pregão 

Presencial nº 18/2013 - Repetição, Processo Administrativo nº 767/2013, parte integrante do presente 
instrumento, conforme disposições a seguir:  
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
A execução do presente Contrato será custeada com recursos financeiros oriundos do Orçamento desta 

Casa Legislativa, classificação funcional programática 01.101.01.122.5046.4216, no elemento de 
despesa 3390-39 - fonte 00.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
 
A Contratante pagará mensalmente à Contratada o valor de R$ xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

quanto à execução do serviço constante da Cláusula Primeira do presente instrumento contratual.  
 
Parágrafo Primeiro - O valor acima mencionado será fixo e irreajustável, nos termos da legislação 

vigente.  
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Parágrafo Segundo - Estão incluídos nos preços todos os impostos, taxas, transporte, leis sociais e 
demais encargos que incidam sobre a entrega total do objeto deste Contrato.  

 
Parágrafo Terceiro – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, mediante solicitação da 
Contratada, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data do vencimento até a data do 

pagamento, com base no IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, calculados mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:  
 

EM = N x VP x I 
 
Onde: 

 
EM = Encargos Moratòrios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga;  
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (IPCA/100)/365. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado através de crédito em Conta Bancária em favor da 

fornecedora, mediante apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo 
setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II,  
alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 
Parágrafo Segundo - No processamento do pagamento, a Assembleia Legislativa da Paraíba reterá o 
valor correspondente ao produto de 1,5% (um vírgula cinco por cento), sobre o valor total do 

pagamento, devendo repassar, em até 05 (cinco) dias, para a conta corrente do Fundo de Apoio ao 
Empreendedorismo – FUNDO EMPREENDER/PB, conforme determina o artigo 8º da Lei nº 9.335/2011,  
alterada pela Medida Provisória 171/2011 c/c o artigo 3º do Decreto nº 32.086/2011.  

.                
Parágrafo Terceiro - O prazo de pagamento ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo de cada solicitação, contados do aceite das Faturas / Notas Fiscais. 

 
Parágrafo Quarto - Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) 
fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade 

Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.  
 
Parágrafo Quinto - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 

sustado, para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a 
ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.  
 

Parágrafo Sexto - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, ao seu critério,  
poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la;  
 

Parágrafo Sétimo - Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada,  
para fins de atendimento das condições contratuais.  
 

Parágrafo Oitavo - Na pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor do 
fornecedor. 
 

Parágrafo Nono - O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições 
financeiras. 
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Parágrafo Décimo - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância de prazo de pagamento pela fornecedora, serão de sua exclusiva responsabilidade.  

 
Parágrafo Décimo Primeiro - A Administração efetuará retenção na fonte, dos tributos e contribuições 
sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.  

 
Parágrafo Décimo Segundo - O pagamento será processado através do Banco ______, Agência 
_____, Conta Corrente _________.  

 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

A prestação dos serviços deverá ser realizada em conformidade com o disposto no Anexo I – Termo de 
referência deste edital.  
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:  

 
a) Notificar a empresa para executar os serviços objeto deste Contrato;  
b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis a boa execução das obrigações contratuais, 

inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da Contratada em suas 
dependências, desde que devidamente identificados; 
c) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos serviços e promover 

os pagamentos dentro dos prazos convencionados;  
d) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
Contratuais; 

e) Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente  
aplicáveis às contratações publicas.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A Contratada, no decorrer da execução do presente Contrato, obriga-se a: 

 
a) Coletar, realizar todo o processamento de lavagem e higienização e entregar as peças objeto deste 
Contrato, após a solicitação do fiscal do contrato; 

b) Proceder à retirada e entrega das peças no Departamento de Assistência Médica e Social desta Casa 
Legislativa, conforme periodicidade estipulada no subitem 3.1 do Termo de referência;  
c) Vistoriar as peças no momento da entrega, na presença do Fiscal do Contrato ou do servidor por ele 

indicado, apontando, se for o caso, os defeitos existentes; 
d) Substituir as peças danificadas (ex: queimadas, manchadas, rasgadas) ou extraviadas por outras  
com características de qualidade igual ou superior, com a devida avaliação do Fiscal do Contrato; 

e) A reposição de peças novas deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. Na 
impossibilidade de assim o cumprir, a justificativa deverá ser feita por escrito e direcionada ao Fiscal do 
Contrato, em documento oficial da contratada onde constará o motivo da prorrogação dos prazos 

determinados, bem como a data em que as novas peças serão repostas;  
f) Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os produtos químicos e equipamentos necessários  
para o processamento das roupas; 

g) Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas em decorrência da prestação dos serviços, sem qualquer ônus a esta Contratante;  
h) Manter pessoal especializado para a execução dos serviços, devidamente identificados, sendo 
vedada a transferência a outrem, por qualquer forma, da responsabilidade pela realização do objeto 

deste termo;  
i) Comunicar, por escrito, ao Fiscal do Contrato, quando verificar condições inadequadas para a 
prestação do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;  
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j) Encaminhar, mensalmente, as Notas Fiscais de Serviços, compreendendo a quantidade dos serviços  
efetivamente executados, acompanhadas de Relatório Mensal em que constem os serviços executados;  

k) Providenciar a imediata correção das deficiências e falhas apontadas pelo Fiscal do Contrato quanto 
a execução dos serviços;  
l) Disponibilizar ao Fiscal do Contrato os números de telefones (fixo e celular), e-mail, fax do preposto da 

Contratada que ficará como o contato responsável pela execução dos serviços e também outra 
facilidade para abertura de chamados;  
m) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE 

 
A fiscalização pela Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos de acordo com o art. 70 da 

lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA NONA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
Parágrafo Segundo: A rescisão deste Contrato poderá ser:  

 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Contratante, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei acima mencionada, notificando-se a Contratada com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou; 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência para a Administração do Contratante, ou;  

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
 

Parágrafo Terceiro: A rescisão administrati va ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da Assembléia Legislativa da Paraíba.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do cont rato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais.  
 
Parágrafo primeiro - A Administração poderá, ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora,  
que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo 

das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções: 
                                                                                                                                                                               
I – Advertência, que será aplicada sempre por escrito, quando verificadas pequenas falhas corrigíveis;                                                                             
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II – Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento/instalação 
do objeto deste pregão, sobre o valor da contratação em atraso;  

III – Multa indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento/instalação do objeto deste 
Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;  
IV – Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou 

obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação 
em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até 
cessar a inadimplência;                                                                                     

V - Suspensão temporária do direito de licitar, de participar de licitações e impedimento de contratar com 
esta Assembleia Legislativa, por prazo não inferior a 02 (dois) anos;                                                                                                                                             
VI - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 
lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  
VII - Após o 30º (t rigésimo) dia de inadimplência, esta Assembleia Legislativa terá o direito de recusar a 

execução da contratação, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, comunicando a 
adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste 
Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.  

 
Parágrafo Segundo - A inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo 
estipulado no subitem anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a 

conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral 
deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;  
 

Parágrafo terceiro - Ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o 
remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal no 8.666/93,  
observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante 

vencedora, ou adotar outra medida legal para a prestação dos serviç os ora contratados; 
 
Parágrafo Quarto - Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo,  

poderão elas serem compensadas pela Secretaria de Finanças desta Assembleia legislativa, por 
ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos artigos 368 a 380 da Lei nº 10.406/2002 
(Código Civil);  

 
Parágrafo Quinto - Na impossibilidade de compensação, nos termos do subitem anterior ou, inexistindo 
pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar 

a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância 
remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do 
recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade,  

sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.  
 
Parágrafo Sexto - As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração;  
 
Parágrafo Sétimo - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor da contratação;  
 
Parágrafo Oitavo - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos at rasos ocasionados por 

motivo de forca maior ou caso fortuito.  
 
Parágrafo Nono - A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente. 

 
Parágrafo Décimo - As sanções previstas neste item são autônomas e a aplicação de uma não exclui a 
de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, com suas 

alterações. 



 
ESTADO DA PARAÍBA  

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

27 

Parágrafo Décimo Primeiro - As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de 
defesa, após notificação endereçada a Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.                                                                                                                                                                                                             
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

  
Será de inteira responsabilidade da Contratante, providenciar à sua conta, a publicação do extrato deste 
instrumento contratual na Impressa Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, conforme o Parágrafo Único, do art. 61 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA 
CONTRATADA 

 
14.1. Este Contrato fica vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 18/2013 - Repetição cuja 
realização decorre da autorização da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa da Paraíba, constante do 

Processo Administrativo nº 767/2013, e aos termos da Proposta de preços apresentada pela 
Contratada.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas durante a execução deste Contrato serão resolvidos pelas  

partes contratantes de comum acordo, observado o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.  
 

Parágrafo Primeiro - Ficará a cargo do Departamento de Assistência Médica e Social desta Assembleia 
Legislativa da Paraíba o acompanhamento e controle da execução total deste Contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba como competente para dirimir 

questões oriundas da execução deste Contrato. 
 

E por estarem justas e Contratadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos legais.  
 

João Pessoa, __ de ________ de 2013.  

. 
             
                                        ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 

          RICARDO MARCELO  
      PRESIDENTE        

 

      ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  
                JOSÉ ALDEMIR 
          PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 
      ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  

            ARNALDO MONTEIRO 

          SEGUNDO SECRETÁRIO 
 
                _________________________  
                                                                                            CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
___________________________ 
___________________________ 


