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PROCESSO(S)....................: 1307/2013 e 1309/2013 
DATA DA LICITAÇÃO.........: 05/09/2013 

HORA DA LICITAÇÃO........: 09:00 HORAS  
TIPO DE LICITAÇÃO:.........: MENOR PREÇO POR ITEM  
                                                                              

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2013 
 

 
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, 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, conduzida pelo Pregoeiro e assessorado por sua equipe de apoio, será regida pela 

Lei n
º
 10.520/02 e suas alterações, pela Resolução n

º
 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, e a Lei Complementar nº 123/2006, consoante as condições instituídas 

neste instrumento convocatório e seus anexos, constantes dos processos indicados acima.                             
                                                                                                                                                                                                                                      
2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

                                                                            
2.1 - O objeto da presente Licitação é a seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública visando a aquisição de Equipamentos de Som para atender as necessidades desta Casa 

Legislativa, 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.                    

                                                                              
3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que 

tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam 
cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Estadual.                                                                  

                                                                              
3.3 - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório.           

                                                                     
3.4 - Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos casos de 
representação para itens distintos.                                                         

                                                         
3.5 - Não será permitida a participação sob a forma de consórcio.     
                                                            

4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
                                                                              
4.1 - 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.                                                                                                                                          
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4.2 - 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
             CPL – COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO / O PREGOEIRO 
             PREGÃO PRESENCIAL N

º 
20/2013 

             DATA/HORA: 05/09/2013 ÀS 09:00 HORAS 
             RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE, ENDEREÇO E CNPJ (CASO O ENVELOPE NÃO 
             SEJA PERSONALIZADO – TIMBRADO).                                  

                                                                    
             ENVELOPE N

º
 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO                       

             À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 

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

º 
20/2013 

             DATA/HORA: 05/09/2013 ÀS 09:00 HORAS 

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

5 - DO CREDENCIAMENTO 
  
5.1 - Na sessão pública, para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro devidamente 
munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, 
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.                              

                                                                              
5.2 - O credenciamento far-se-á at ravés de instrumento público ou particular de procuração, com firma  
reconhecida, que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.                                                             
                                                                              
5.3 - No caso de procuração de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração 
estatutária ou contratual, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura.                                                                        

5.4 - 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.  

 5.4.1 – O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro 

devidamente credenciado. 

5.5 - As licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão ainda na fase de 
credenciamento, declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habil itação 

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 nº ______. 
 
 

Local e data 
______________________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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5.6 – Declaração, quando for o caso, que é beneficiário da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 
conforme determina a Lei Complementar 123/2006.                                                                              

 
6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  
                                                                              

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

                                                                              
6.1.1 – Especificação clara e detalhada do material/serviço, com indicação de sua respectiva 
marca, modelo e origem, onde a especificação deverá ser compatível com o Anexo I do 

presente edital; 
                                                                              

6.1.2 - Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e endereço eletrônico, se tiver, da 

empresa proponente;  
                                                                              

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

estipulada para a entrega dos envelopes;  
                                                                              

6.1.4 - Assistência Técnica e Prazo de Garantia de 12 (doze) meses a partir da data constante 

na Nota Fiscal.       
                                                                              

6.1.5 - 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 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação;  
                                                                              

6.1.6 - Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 

unitários e, os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados os expressos por 
extenso;                 

                                                                              

6.1.7 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital;  
 
6.1.8 - 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 570 - Anexo IV - 1º andar (entrada 

pela Galeria Caxias), telefone: (83) 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.  

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

                                                                                                                                       
6.2 - 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.    

  
6.3 - Indicação da Conta Corrente, Agência e nome do Banco, para recebimento dos pagamentos.  
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6.3 – As propostas comerciais poderão trazer catálogos com as especificações e imagens 
ilustrativas do item. Entretanto, a não apresentação dos catálogos não acarretará na 

desclassificação da proposta apresentada. 
                
7 - DA HABILITAÇÃO 

                                                                              
7.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 
                                                                              

7.1.1 - Registro Comercial e suas alterações, no caso de empresa individual;  
                                                                              

7.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;  

                                                                              

7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

                                                                             

7.1.4 - 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.                                                

                                                                              
 7.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
                                                                              

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

7.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domic ílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

                                                                              

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

7.2.4 - 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;  

                                                                              

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

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

              
7.2.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, at ravés de Certidão relativa aos 
tributos federais administrados pela Receita Federal e Certidão quanto a Divida Ativa da União 

emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.                                          
                      

7.2.8 – Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT.  
                                      
7.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

 
7.3.1 - 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 90 (noventa dias).  
                                                        

7.3.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis, e 

apresentados na forma da lei, incluídos os Termos de Abertura e de Encerramento, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. São considerados aceitos  na forma da 
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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. 
 
7.3.2.a. 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;  

 

7.3.2.b. 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.  

 
7.3.2.c. As empresas com menos de 01(um) ano de exerc ício social de existência,  
devem cumprir a exigência contida no subitem 7.3.2, mediante a apresentação do 

Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado.  
 

7.3.2.d. Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as demonstrações 

contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.  
 

7.3.2.e. A análise da qualificação econômico-financeira será feita, utilizando o seguinte 

índice, que pode vir calculado em documento anexo ao Balanço Patrimonial, aplicando -
se a fórmula abaixo:  

 

Solvência Geral (SG) 
 
Onde: 

 
SG =                                   Ativo Total         ≥  1 
 

Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo 
 

Estarão habilitadas neste item, somente as empresas que apresentarem resultado 

igual ou maior a 01 (um), no índice SG. 
                                                     
                       

7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
                                                                              

7.4.1 - Apresentar atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,  

condizentes e compatíveis, que comprovem o fornecimento do objeto desta licitação;  
 

7.4.1.1 - 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. 
 

7.4.1.2 - 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.  
                           
7.5 - Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (CLÁUSULA 7 - 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 
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(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:  

                                                                                                                                        
                                   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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7.6 - 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 na cláusula 7 deste edital, com  exceção  

dos  documentos constantes dos itens: 7.3 (subitem 7.3.2); 7.4(subitem 7.4.1) e 7.5.      
                                                                                                           
8 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

                                                                              
8.1 - 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.                                    

                                  

8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
                                                                              

8.2.1 - Serão selecionadas pelo Pregoeiro as propostas de menor preço e as p ropostas em 

valores sucessivos e superiores até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para 
participarem dos lances verbais.           

                                                                              

8.2.2 - Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que 
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas apresentadas.                                     
                                                                              
8.3 - LANCES VERBAIS 
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8.3.1 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço.                                                            
                                                                              

8.3.2 - Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, 

como critério de desempate será realizado um sorteio em ato público, para definir a ordem de 
apresentação dos lances.  
                                                                                                                           

8.3.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará 
na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.    

 
8.3.3.1 - COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE E, EM CUMPRIMENTO À LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006, SERÁ DADA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO À 

ME (MICROEMPRESA) E À EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE).  
  

8.3.3.2 – NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR nº 123/06, OCORRERÁ EMPATE 

QUANDO ME OU EPP APRESENTAR PROPOSTA ATÉ 5% SUPERIOR A MELHOR 
PROPOSTA.       

 

8.3.3.3 - A ME OU EPP MELHOR CLASSIFICADA SERÁ CONVIDADA A 
APRESENTAR PROPOSTA COM PREÇO INFERIOR AO DA PRIMEIRA 
CLASSIFICADA, NOS TERMOS DO ART. 45, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2006.                                                    
       

8.3.3.4 - SENDO ACEITÁVEL A OFERTA DE MENOR PREÇO, SERÁ VERIFICADO O 

ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE QUE A TIVER 
FORMULADO, RESGUARDADAS AS DETERMINAÇÕES DOS ARTS 42 E 43 DA LEI 
COMPLEMENTAR nº 123/06.                                                                  

                                                                        
8.4 - JULGAMENTO 
                                                                              

            8.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.                                                             
                                                                              

8.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito.      

                                                                              

8.4.3 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.                                                       

                                                                              

8.4.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.                           

                                                                              

8.4.5 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento das condições de 
habilitação do licitante que a tiver formulado.                                                           

                                                                              

8.4.6 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.                                    

                                                                              

8.4.7 - Se a proposta não for aceitável, ou se o proponente não atender às exigências  
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação,  

até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital para o qual apresentou a proposta.                                                                                    
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8.4.8 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 
seja obtido um melhor preço.            

                                                          
8.4.9 - Não serão aceitos lances verbais com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero.                                                                

 

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
                                                                            
9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, o licitante poderá 

peticionar contra o ato convocatório.                                                          
                                                                              
9.2 - A apresentação da impugnação, após o prazo previsto no subitem anterior, não a caracterizará 

com tal, recebendo tratamento como mera informação.                                                      
                                                                              
9.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.                            
                                                                              
10 - DOS RECURSOS 

                                                                              
10.1 - Declarado vencedor, 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 
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 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) 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.       

                                                                              

10.4 - O acolhimento do recurso importará na 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.                                                              
 
11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

                                                                              
11.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.                       

                                                                              
11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento.      
                                                                                                                                                           
12 - DO CONTRATO 

                                                                              
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.                                                                                                              
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12.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o contrato.          

                                                                              
12.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato,  
ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os 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 contrato ou instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do 
prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 
12.4 - O contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos e supressões do objeto do presente 
Pregão até 25% (Vinte e Cinco por cento), conforme preceitua o parágrafo 1º 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 formal ização 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 7.2 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 
                                                                             

14.1 - O objeto deste Pregão deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a sua 
solicitação, na Divisão de Almoxarifado da Assembleia Legislativa da Paraíba, situada à Praça 1817, nº  
479 -  Anexo V – Centro, João Pessoa/PB, no horário de 08:00 às 17:00 horas. 

               
15 - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 
                                                                              

15.1 – As despesas decorrentes desta licitação serão custeadas com Recursos Orçamentários da 
Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, na classificação Programática 01.101.01.122.5046.4216, 
nos elementos de despesa 3390-30 e 4490-52 – fonte 00.  

                                                                                                              
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
                                                                              

16.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Contratante, 
bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato,  caracterizarão o descumprimento da 
obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela Contratante:                                                 

                                                                              
16.1.1 – Advertência, que será aplicada sempre por escrito;  

                                                                             

            16.1.2 - Multas; 
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16.1.3 - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de 
indenização à Contratante por perdas e danos; 

         
16.1.4 - Suspensão temporária do direito de licitar, de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;                      

                                                                              
16.1.5 - Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante;  
                                             

16.1.6 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.                                               
                                                                              
16.2 - A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total dos materiais em 

atraso, por dia de atraso no fornecimento dos materiais.                                      
                                                                              
16.3 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor 

do contrato.                     
                                                                              
16.4 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo 

com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato.                                                             
                                                  

16.5 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES  
                                                                              
16.5.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também aplicada àqueles que:  
                                                                              
            16.5.1.1 - Retardarem a execução do pregão; 

                                                                              
16.5.1.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;  

                                                                              

            16.5.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.                                                                    
              
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 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão,  quanto a 
falhas ou irregularidades que o viciarem. 
                                                                      

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 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 
Documentos de Habilitação apresentados na sessão.                                                             
                                                                              

18.4 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou comple mentar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões.                                      
                                                                
18.5 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.                                  
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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 automática 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 di a e horário definidos por 
ele, o qual será registrado em Ata.                              
                                                                           

19 - DOS ANEXOS 
 
19.1 – São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:  

 
a) Anexo I – Termo de referência; 
 

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, 21 de agosto de 2013.                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     

                                        
RENATO CALDAS LINS JUNIOR 

Pregoeiro  
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PREGÃO PRESENCIAL 20/2013 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– APRESENTAÇÃO 

 
1.1. O presente objeto tem por finalidade a aquisição de Equipamentos de Som para atender as 
necessidades desta Casa Legislativa. 

 
2 – JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Considerando as necessidades desta Casa Legislativa, tem o presente Termo a finalidade de 
viabilizar técnica e adequadamente os procedimentos necessários, com vista à contratação em tela. 
 

3 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Item Quant. Unidade Discriminação do Objeto 

01 01 Unidade 

MESA DE SOM COM 32 CANAIS.  
Mixer Analógico com 32 canais de entrada: 24 mono (mic/linha); 04 canais 

estéreo (linha); 24 pré-ampli ficadores de microfone com phantom power; insert 
I/O nos canais mono; 02 Processadores de Efeitos SPX com 16 presets cada; 
14 Barramentos de saída (4 estéreos + 6 auxiliares + saída Master ST); 6 

auxiliares (4 pré-pós-fader; 2 pós-fader para efeito); 3 bandas de equialização 
(semi-paramétrico nos médios); Entrada para Talback; LPF chaveado em todas 
as saídas mono; Chaves ON/OFF de canais com indicação luminosa.   

02 01 Unidade 

MESA DE SOM COM 24 CANAIS.  
Mixer Analógico com 24 canais de entrada: 16 mono (mic /linha); 04 canais 

estéreo (linha); 16 pré-amplificadores de microfone com phantom power; insert 
I/O nos canais mono; 02 Processadores de Efeitos SPX com 16 presets cada; 
14 Barramentos de saída (4 estéreos + 6 auxiliares + saída Master ST); 6 

auxiliares (4 pré-pós-fader; 2 pós-fader para efeito); 3 bandas de equialização 
(semi-paramétrico nos médios); Entrada para Talback; LPF chaveado em todas 
as saídas mono; Chaves ON/OFF de canais com indicação luminosa.   

03 01 Unidade 

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 700 WRNS 
650 Wrms por canal em 4 Ohms; 400 Wrms por canal em 8 Ohms; 1300 Watts 

de Programa Musical por canal em 4 Ohms; 800 Watts de Programa Musical 
por canal em 8 Ohms; Proteção contra curto (SCP); Proteção Térmica 
Eletrônica (ETP); Entradas balanceadas com conectores XLR/P10; Circuito Clip 

Limiter Inteligence (CLP); Sistema Alto Ramp de acionamento (ARP); Sistema 
de ventilação inteligente (ICS); Chave Stereo, Mono e Bridge; Chave de 
Aterramento (Lift); Peso líquido: 20 KG; Dimensões: (Alt. X Larg. X Prof.) 140 x 

483 x 370mm; Tensão AC 120/240 Volts. 

04 25 Unidade MICROFONE COM HASTE do tipo GOOSENECK COM 12¨(305mm).  

 
4 – OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

 
4.1. São obrigações da Contratada:  
 

a) Fornecer o produto no prazo estipulado neste edital;  
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b) Manter durante a vigência do contrato, sob as penas da lei, as regularidades jurídica, fiscal, 
econômica e financeira e a qualificação técnica devidamente atualizadas no setor de Controle e 

Acompanhamento de Contratos; 
c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no objeto, nos termos do 
artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93;  

d) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na 
fase de habilitação;  
e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo mediante prévia 

e expressa autorização desta Assembleia Legislativa; 
f) Considerar que a ação da fiscalização da Contratante não exonera a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais; 

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

5 - DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTE 
                                                                              
5.1. Sobre os preços do objeto deste Pregão não incidirá reajuste de acordo com a lei Federal n

o
  

9.069/95, até o período de 12 (doze) meses. 
                           
6 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
6.1 - A Fiscalização do Contrato ficará sob a responsabilidade da Divisão de Comunicação Legislativa 
desta casa Legislativa.  

 
7 – CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 

7.1. O prazo de fornecimento do objeto será conforme item 09 deste edital; 
 
7.2. A adjudicatária deverá entregar o objeto acompanhado de nota de empenho/contrato e nota fiscal, 

para conferência.  
 

7.3. A adjudicatária deverá substituir, arcando com as despesas decorrentes, o medicamento que 

apresentar defeito ou qualquer irregularidade, discrepantes às exigências por este edital, ainda que 
constatados após o recebimento e/ou pagamento.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013 
                                                                              

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 

20/2013.  
 
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 Quantidade Unidade Discriminação Preço Unitário Preço Total 

01      

02      

 
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 inc luídos 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. 
 

João Pessoa, ____ de ______________ de 2013.  

 
_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013 
                                                                              

ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº_____ DE AQUISIÇÃO DE 
BEBEDOUROS ELÉTRICOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA 
PARAÍBA E A EMPRESA______________. 

   
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.283.912/0001-92 situada à Praça João Pessoa, s/n - Centro, nesta Capital, representada pelo seu 
Presidente, Deputado Estadual Ricardo Luis Barbosa de Lima, brasileiro, casado, portador do RG nº 

144.201 SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob o nº 098.298.494-49, residente e domiciliado nesta Capital, e  
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, doravante denominado de Contratante, e do outro lado, na qualidade de Contratada, 
a Empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________estabelecida 

à ________________________, representada neste ato por _________________________, port ador 
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, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, Contrato de aquisição de Equipamentos de Som, mediante as seguintes 
cláusulas e condições e de acordo com o que consta nos Processos Administrativos nº 1307/2013 e 
1309/2013 e procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 20/2013.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Som para atender as necessidades 

dessa Casa Legislativa, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência do 
presente Edital.  

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

Casa Legislativa, na classificação funcional programática 01.101.01.122.5046.4216, nos elementos de 
despesa 3390-30 e 4490-52 - fonte 00.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS 
 
A Contratante pagará à Contratada o valor de R$ xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pela aquisição 

dos materiais constantes da Cláusula Primeira do presente instrumento contratual.  
 
Parágrafo Primeiro - O valor acima mencionado será fixo e irreajustável, nos termos da legislação 

vigente.  
 
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.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
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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 Primeiro - 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.  
               

Parágrafo Segundo - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a 
formalização e a apresentação da nota fiscal discriminativa do equipamento/suprimento (em duas vias), 
onde conste o "ATESTADO" de recebimento do produto, por parte do servidor ou comissão designada, 

ficando este pagamento condicionado a comprovação das condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme subitem 4.3.1.2 da habilitação.  
   

Parágrafo Terceiro - 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 Quarto - O pagamento será processado através do Banco ________, Agência ___, Conta 
Corrente _____. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DOS PRAZOS  
 

Os Equipamentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, a partir da data da ordem de 
fornecimento expedida pela Divisão de Compras da Assembléia Legislativa e enviada à Contratada, 
através de protocolo, de acordo com as especificações constantes na sua proposta de preços, de forma 

parcelada, até o final do presente exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
O objeto do presente Contrato, estando de acordo com as especificações constantes do Anexo - Termo 
de Referência do Edital do Pregão Presencial nº 20/2013 e proposta apresentada pela Contratada, será 

recebido:  
 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais entregues com a 

especificação exigida; e 
b) Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade dos mesmos e conseqüente aceitação.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DE ENTREGA 
 
Os Equipamentos deverão ser entregues na Divisão de Almoxarifado da Assembléia Legislativa da 

Paraíba, situada à Praça 1817, nº 479 - Anexo V – Centro, João Pessoa/PB, no horário de 08:00 às 
17:00 horas. 
 

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

 
I - Notificar a empresa para efetuar as entregas dos produtos objeto deste Contrato;  
II - Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do Contrato;  

III - Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Contrato;  
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IV - Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
Contratuais. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Serão de inteira responsabilidade da Contratada todos os tributos e contribuições, tais como: impostos, 
taxas, emolumentos, seguros ou outros que decorram direta ou indiretamente do fornecimento ora 
contratado, a qual será responsável por acidentes e/ou danos causados à Contratante,  seus 

funcionários ou terceiros;  
 
Parágrafo Primeiro - Garantir, durante a execução deste instrumento, todas as condições de habilitação 

e qualificação estipuladas no processo licitatório, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas; 
 

Parágrafo Segundo - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 
fizerem necessárias, conforme dispositivo do § 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores;  

 
Parágrafo Terceiro - Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, não cabendo qualquer ônus à 
Contratante. 

 
Parágrafo Quarto - Fornecer produtos de boa qualidade, de acordo com as especificações 
apresentadas, atendendo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo especificadas nas 

embalagens as características peculiares de cada produto, especificações de peso, medida, quantidade, 
volume, prazo de validade, sob pena de ser recusado o seu recebimento;  
 

Parágrafo Quinto - Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da Assembléia Legislativa da Paraíba.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
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Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante poderá, nos 
termos dos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, garantida a prévia defesa, aplicar à 

Contratada as seguintes sanções, após regular processo administrativo:  
 
a) Advertência;  

b) Multa sendo: de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da fatura devida por dia de atraso no 
fornecimento do objeto contratado;  
c) Multa de 5% (cinco por cento) do valor da contratação pelo descumprimento de qualquer obrigação 

contratual ou pela inexecução parcial do Contrato; 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de recusa injustificada da licitante 
vencedora em realizar o fornecimento no prazo estipulado em sua proposta e nas condições 

estabelecidas neste Contrato, ou ainda no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;  
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promo vida a sua reabilitação perante 
a Assembléia Legislativa, após o ressarcimento dos prejuízos que a licitante vier a causar, decorrido o 

prazo de sanção aplicada com base nesta Cláusula. 
  
Parágrafo Primeiro - Na hipótese de a licitante, injustificadamente, não realizar o fornecimento no prazo 

estipulado em sua proposta e nas condições estabelecidas no presente instrumento contratual, a 
Assembléia Legislativa poderá convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,  em conformidade 

com o art. 64, § 2º, da supramencionada Lei.  
 
Parágrafo Segundo - As multas serão descontadas de pagamentos devidos pela Administração, ou 

quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
Parágrafo Terceiro - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste instrumento, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades 
de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição.  
 

Parágrafo Quarto - A sanção estabelecida na alínea d desta Cláusula será de competência exclusiva da 
Assembléia Legislativa, facultada sempre a defesa da Contratada  no respectivo processo, nos termos 
do § 3º do Art. 87 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

 
Parágrafo Quinto - Os valores das multas previstos nesta Cláusula deverão ser recolhidos diretamente à 
conta da Assembléia Legislativa e apresentado o comprovante à Procuradoria geral da Contratante.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO  
  

Será de inteira responsabilidade da Contratante providenciar a 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 QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

  
Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, desde que haja interesse da Cont ratante, com a apresentação das devidas justificativas, 
adequadas aos termos deste Contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA  
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Este Contrato fica vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 20/2013, cuja realização decorre da 
autorização da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa da Paraíba constante do referido processo e 

aos termos da Proposta de preços apresentada pela Contratada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 da Divisão de Comunicação Legislativa da Assembleia Legislativa 

da Paraíba o acompanhamento e controle da execução total deste Contrato.  
 
Parágrafo Segundo - 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. 

. 
 

            ___________________________ 
                                        Assembleia Legislativa da Paraíba 

         Ricardo Marcelo 

             Presidente        
 
                                                                          ___________________________________ 

       Assembleia Legislativa da Paraíba 
            José Aldemir 
       Primeiro Secretário 

 
                                                                          ___________________________________ 

       Assembleia Legislativa da Paraíba 

          Arnaldo Monteiro 
         Segundo Secretário 

 

                    _________________________________  
                                                                                    CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 

___________________ 

___________________ 


