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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 
 

MENOR PREÇO POR ITEM  
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, por sua Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, constituída pelos Atos da Mesa Diretora nº 052/2015 e 053/2015, publicados no 
Diário do Poder Legislativo de 10 de fevereiro de 2015, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR 
PREÇO POR ITEM”, objetivando a contratação de empresa especializada para aquisição de 
Gêneros Alimentícios, prevista no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, conforme 
Processo Administrativo nº 356/2016, que será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 
5.450/2005, Decreto nº 3.555/00, Resolução nº 1.219/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, pela Lei nº 123/2006 e demais legislações pátrias em vigor, 
consoantes as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, visando o atendimento das 
necessidades desta Casa Legislativa. 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto da presente Licitação é a seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública visando a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades desta 
Casa Legislativa, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 
 
2 – DA SESSÃO DE ABERTURA DO CERTAME 
 
2.1 – A sessão de abertura do certame para o credenciamento das licitantes e recebimento dos 
Envelopes de Documentação e Propostas de Preços ocorrerá no dia 05/04/2016 às 09:00 horas, 
na Assembleia Legislativa da Paraíba, na Sala de Reuniões 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.   

3 – DOS ANEXOS 
 
3.1 - Integram o presente edital: Termo de Referência (anexo I), Modelo de Proposta de Preços 
(anexo II), Modelo de Declaração dos requisitos de habilitação (anexo III), Declaração de 
Superveniência (anexo IV), Modelo de Declaração de Menores (anexo V), Modelo de Declaração 
Independente de Proposta (anexo VI) e Minuta do Termo de Contrato (anexo VII). 

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 - As despesas decorrentes desta licitação serão custeadas com Recursos Orçamentários da 
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, na classificação funcional programática 
01101.01122.5046.4216, no elemento de despesa 33903900.100. 
 
5 – DA PUBLICIDADE 
 
5.1 - O aviso deste Pregão será publicado no Diário Oficial do Estado, em Jornal de Grande 
Circulação e na internet, no endereço (www.al.pb.gov.br). 
 
6 – DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
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6.1 – Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, sob 
pena de decadência do direito de impugnação. 
 
6.2 – As impugnações e/ou os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão 
Permanente de Licitação da Assembleia Legislativa da Paraíba, às segundas, no horário das 11:00 
às 15:00 horas, de 3ª a 5ª feira, das 08:00 às 15:00 horas e na sexta-feira das 8:00 às 12:00 horas. 
 
6.3 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Pregão o proponente que o tendo aceito sem 
objeção, venha, após o período contido no subitem 6.1 deste Edital,  a apresentar falhas ou 
irregularidades que o viciem. 
 
7 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
7.1 - Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem às exigências deste Edital e 
seus Anexos. 
 
7.2 - A participação neste certame é restrita as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, nos termos da legislação vigente.                  
                  
7.3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública; 
b) Tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 
c) Estejam em processo de falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
d) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
7.4 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio, ou que estejam declaradas 
inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, cujo ato tenha sido publicado em órgão 
de Imprensa Oficial ou que tenham tido falência decretada, em concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação. 
 
7.5 - Não poderá participar da Licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela Licitação. 
 
7.6 - É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos casos 
de representação para itens distintos. 
 
7.7. A empresa proponente somente poderá se pronunciar através de seu representante 
credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo. 
 
8 – DA REPRESENTAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
8.1 – No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro, será 
realizado o credenciamento do interessado ou de seu representante legal. Para tanto, 
obrigatoriamente, será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com 
todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado. No caso de 
sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus 
Administradores; 
b) Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua inscrição, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
c) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
d) Tratando-se de empresa individual, o registro comercial; 
e) Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida em cartório, 
estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de 
propostas e à prática de todos os demais atos inerentes a pregões, acompanhado, conforme o 
caso, de um dos documentos citados nas alíneas “a” a “d” acima, para fins de confirmação de 
poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração por instrumento público, na 
hipótese de representação por meio de prepostos; 
f) Declaração, em papel timbrado ou no modelo do anexo III, com o carimbo da empresa e firmada 
por representante legal desta, de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, 
conforme prevê o art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002; 
 
8.2 – O representante de licitante presente à sessão deverá entregar ao Pregoeiro os documentos 
de credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e a 
Declaração constante na alínea “f” do subitem 8.1 acima, em separado dos envelopes “Proposta 
Comercial” e “Documentação de Habilitação”; 
 
8.3 – Os documentos necessários ao credenciamento, os quais farão parte do processo licitatório, 
poderão ser apresentados em original ou cópia, neste caso, devidamente autenticados por cartório 
competente ou por membro da Comissão de Licitação desta Casa Legislativa, ou publicado em 
órgão da Imprensa Oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade; 
 
8.4 – A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se 
manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, 
vedada a participação de qualquer interessado representando mais de um licitante; 
 
8.5 – A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o 
não comparecimento do interessado ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a 
participação do(s) interessado(s) no certame. 
 
9 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
9.1 – A “Proposta Comercial” deverá ser apresentada em envelope lacrado e opaco, tendo em sua 
parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADO DA PARAÍBA 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/O PREGOEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 
DATA/HORA: 05/04/2016 ÀS 09:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE, ENDEREÇO E CNPJ (CASO O ENVELOPE NÃO SEJA 
PERSONALIZADO - TIMBRADO). 
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9.2 – Deverá, necessariamente, atender aos seguintes requisitos: 
 

9.2.1 – Ser datilografada ou impressa através de editoração eletrônica de texto em papel timbrado, 
escrita em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo razão social, CNPJ, 
telefone, fax, e-mail (se houver) e endereço do licitante. 
 
9.2.2 – Estar datada e assinada, bem como rubricada nas demais folhas, pelo representante legal 
da empresa. 
 
9.2.3 - Conter as especificações claras e detalhadas do objeto licitado (conforme disposto no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital), não sendo aceitas opções para o objeto desta licitação. 
 
9.2.4 – Conter prazo de validade da proposta, que será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do 
seu recebimento. 
 
9.2.5 – Conter, discriminados na moeda nacional vigente em algarismos e por extenso, o preço 
total da proposta, devendo prevalecer, no caso de dissenso, o por extenso sobre o numérico; o 
qual deverá estar em conformidade com os praticados no mercado, sem quaisquer acréscimos em 
virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro, bem como compreendendo todas as 
despesas incidentes sobre o material, tais como impostos, seguros, taxas, etc., e deduzidos os 
descontos eventualmente concedidos. 
 
9.2.6 – Preencher integralmente a Proposta de Preços, sob pena de desclassificação da 
Proposta, caso a mesma não esteja de acordo com o modelo constante no Anexo II deste edital. 
 
9.3 – A apresentação da Proposta implicará plena aceitação por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste edital. 
 
9.4 - Os lances propostos inicialmente (propostas Iniciais) que não estiverem em conformidade 
com o art. 4º, inciso VIII da Lei Federal nº 10.520/2002 e/ou não estiverem em conformidade com o 
art. 48, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, serão automaticamente desclassificadas (critério de 
julgamento). 
 
10 – DA HABILITAÇÃO 
 
10.1 – A documentação relativa à Habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, tendo 
em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADO DA PARAÍBA 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/O PREGOEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016  
DATA/HORA: 05/04/2016 ÀS 09:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE, ENDEREÇO E CNPJ (CASO O ENVELOPE NÃO SEJA 
PERSONALIZADO - TIMBRADO). 
 
E constará, necessária e exclusivamente, pelo seu original ou cópia autenticada, dos seguintes 
documentos: 
 
10.1.1 – Quanto à regularidade jurídica: 
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a) Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com 
todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado. No caso de 
sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus 
Administradores; 
b) Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua inscrição, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
c) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
d) Tratando-se de empresa individual, o registro comercial; 
 
10.1.2 – Quanto à regularidade fiscal e trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ). 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
c) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (CPEND) - (certidão expedida conjuntamente pela RFB e pela 
PGFN,referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU), inclusive 
os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991 , às contribuições instituídas a título de 
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU). 
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado 
de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo 
órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei. 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (ISS), emitida pelo órgão competente, da 
localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei. 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
10.1.3 – Quanto à qualificação econômico-financeira: 
 
a) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na junta comercial competente, acompanhado das 
demonstrações contábeis do último exercício financeiro (inclusive o índice de solvência geral) 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 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. 
b) 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 estipulado no subitem 10.5 deste Edital. 
 
10.1.4 – Quanto à qualificação técnica: 
 
a) Atestados, com firma reconhecida em cartório, em nome da empresa proponente, como 
contratada principal, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem 
ter a licitante desempenhado atividade pertinente e compatível, em características e complexidade 
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tecnológica e operacional equivalente ou superior à da presente licitação. Os originais dos 
atestados poderão ser solicitados pela Comissão de Licitação, para fins de conferência. 
a1) 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. 
a2) 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. 
 
10.1.5 – E, ainda: 
 
a) Declaração de Superveniência de fato impeditivo à contratação com a Administração Pública, 
em papel timbrado, com carimbo da empresa e firmada por representante legal desta, conforme 
modelo constante no anexo IV; 
b) Declaração, em papel timbrado, com carimbo da empresa e firmado por representante legal 
desta, de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 
que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, conforme modelo V; 
c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em papel timbrado, com carimbo da 
empresa e assinada por representante legal desta, conforme modelo constante no anexo VI. 
d) Indicação das instalações da empresa, através da apresentação de Alvará de Funcionamento e 
Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, em vigência e adequados para o atendimento 
ao objeto desta licitação; 
 
10.2 – Os documentos de que tratam os subitens anteriores deverão ser apresentados em cópias 
autenticadas, ou copias e originais que serão autenticados pelo Pregoeiro na sessão de 
recebimento das propostas. 
 
10.3 - Conforme previsto nos arts. 42 e 43 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte), a comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo 
apresentar toda a documentação exigida para efeito desta comprovação, mesmo que apresente 
alguma restrição. Havendo alguma restrição referente à comprovação referida, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização 
da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei n

o
 8.666/93 e nas demais leis referentes à matéria, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
10.4 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, 
com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o 
seguinte: 
 
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 
matriz, ou; 
b) Se o licitante for uma filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, 
exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que 
é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o 
documento comprobatório de autorização para a centralização, ou; 
c) Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente; 
d) Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles 
documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
10.5 - Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos e, quando 
não mencionado, será considerado válido se dentro do prazo de até 90 (noventa) dias, contados 
da data de sua emissão, à exceção do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica que será(ão) objeto 
de análise quanto a esse aspecto. 
 
10.6 - Da substituição da Documentação: 
 
10.6.1 - Os documentos exigidos nos subitens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 b, poderão ser substituídos 
pelo Certificado de Cadastramento e Habilitação - CECH em vigor, emitido pelo SIREF – Sistema 
Integrado de Registro de Fornecedores da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO 
DO ESTADO DA PARAÍBA. 
 
11 – DO PROCEDIMENTO 
 
11.1 – No dia, hora e local designado no preâmbulo neste instrumento, será aberta a sessão, 
quando os interessados ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro os documentos de 
credenciamento juntamente com a cédula de identidade ou equivalente, os envelopes “Proposta 
Comercial” e “Habilitação” e a Declaração constantes no subitem 8.1 alínea “f” em separado (fora 
dos envelopes). 
 
11.1.1 – Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será recebido pelo Pregoeiro, 
pelo que se recomenda a todos os interessados em participar da licitação que estejam no local 
designado 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para o recebimento dos envelopes. 

 
11.2 – Proceder-se-á à análise dos documentos pertinentes e consequente credenciamento dos 
interessados, se for o caso. 

 
11.3 – O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 
verificará a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório. 

 
11.3.1 – A(s) proposta(s) que não atender(em) aos requisitos será(ão) desclassificada(s). Estarão 
classificadas todas as propostas que atendam as especificações do edital; e, aptas a participar da 
fase de lances verbais apenas as propostas selecionadas, isto é, as qualificadas para dar lances. 
 
11.3.2 – A proposta de valor mais baixo e as propostas de preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela estarão qualificadas para dar lances, isto é, poderão fazer novos lances verbais 
e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
 
11.3.3 – Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecerão novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos, nos termos do art. 4º, IX da Lei nº 
10.520/2002. 
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11.3.4 – Havendo empate(s) na condição prevista no subitem 11.3.3 que ultrapasse(m) o 
quantitativo máximo de 3 (três) propostas, todas estas propostas serão selecionadas / qualificadas 
para a fase de lances. 
 
11.4 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes 
qualificados para tanto, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
 
11.5 – Ao Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados / qualificados para lances, 
de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 
11.5.1 – Na hipótese de duas ou mais propostas classificadas / qualificadas para lances que 
apresentarem preços iguais, o Pregoeiro decidirá, na ocasião, mediante sorteio, a sequência de 
realização dos lances. 

 
11.5.2 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 
 
11.5.3 – Dos lances ofertados não caberá retratação. 

 
11.6 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
11.7 – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
11.8 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
11.9 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
11.10 – Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. 
 
11.11 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
11.12 – Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 
11.13 – Nas situações previstas nos subitens 11.7, 11.9 e 11.12, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
11.14 – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes “Documentação de Habilitação” dos 
demais licitantes. 
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11.14.1 – Após a retirada da nota de empenho ou assinatura do Termo de Contrato, o(s) licitante(s) 
poderá (ão) retirar os envelopes referidos no subitem anterior, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 
pena de inutilização dos mesmos. 

 
11.15 – Lavrar-se-á ata circunstanciada da Sessão Pública, que será assinada pelo Pregoeiro, por 
todos os licitantes presentes e, facultativamente, pelos membros da equipe de apoio. 
 
12 – DOS RECURSOS 
 
12.1 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 
 
12.2 - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá 
fazê-lo, registrando-se em ata a síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 3 
(três) dias, 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. 
 
12.2.1 – A falta da manifestação da intenção de recorrer tratada no subitem anterior, importará a 
decadência do direito de recurso. 
 
12.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
12.4 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 
12.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.6 - Os recursos deverão ser endereçados ao Pregoeiro.  
 
12.7 - O prazo de impugnação do edital será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas. 
 
13 – DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
13.1 – Esta licitação submete-se ao tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sendo processada e julgada 
em estrita observância ao disposto no inciso X do art. 4º, da Lei n.º 10.520/2002. 
 
13.2 – Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada 
em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições estabelecidas 
neste edital, apresente o menor preço e que o mesmo encontre-se igual, inferior ou na margem 
aceitável do preço de referência. 
 
13.3 – Na hipótese de não haver lances e verificada absoluta igualdade de preços entre duas ou 
mais propostas classificadas em 1º (primeiro) lugar, o Pregoeiro procederá ao desempate, 
mediante sorteio, na forma do disposto no § 2º do art. 45 da Lei n.º 8.666/93. 
 
13.4 – A adjudicação do objeto licitado deverá ser feita à empresa classificada em primeiro lugar. 
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14 – DO CONTRATO 
 
14.1 – Homologado o resultado desta Licitação, a Assembleia Legislativa da Paraíba convocará 
imediatamente a empresa vencedora para a assinatura do Termo Contratual, no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis, a contar da data da comunicação, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
 
14.1.1 – O prazo para a assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado uma vez, desde 
que requerido por escrito, no transcurso do lapso temporal de que trata o subitem anterior, e em 
face de justificativa aceita pela Administração. 

 
14.2 – A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Instrumento Contratual dentro do prazo 
estabelecido pela Assembleia Legislativa da Paraíba, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a(s) às penalidades legalmente estabelecidas. 

 
14.3 – Na hipótese do item anterior, a Assembleia Legislativa da Paraíba poderá convocar os 
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para assinatura do contrato e, 
assim, sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO FORNECIMENTO DO OBJETO 
 
15.1 - O fornecimento do objeto desta contratação deverá ocorrer no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos após a assinatura do termo contratual; 

 

15.2 - As demais condições de fornecimento dar-se-ão conforme as disposições que lhe são 
correspondentes no Termo de Referência, Anexo I deste edital. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
16.1 - O objeto desta licitação será recebido pela Divisão de Almoxarifado da Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba, localizada à Praça 1817, nº 479 - Anexo V – Centro - João 
Pessoa/PB e de acordo com a solicitação deste Poder, a qual será responsável pelos atestos das 
respectivas notas fiscais/faturas. 
 
16.2 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá o vencedor do certame da 
responsabilidade quanto à ética profissional pela perfeita execução do objeto, observando-se o 
disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
 
17 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1 – A responsabilidade pela fiscalização da execução do contrato será a encargo da Divisão de 
Almoxarifado desta Casa Legislativa. 
 
17.2 – Após a assinatura do termo contratual, deverão ser fornecidos aos respectivos titulares, 
responsáveis pela fiscalização, todos os elementos necessários ao cumprimento de sua obrigação, 
e quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da 
contratada, deverão de imediato comunicar por escrito à Procuradoria Jurídica da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, que tomará as providências para que se aplique as sanções previstas na 
lei, neste edital e no contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por 
sua omissão. 
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18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
18.1 - Constituirão obrigações da Contratada, além das disposições previstas na Lei Federal nº 
8666/93, as constantes no item 09 do Termo de Referência e na Cláusula Sétima da Minuta do 
Contrato (Anexo VII deste Edital). 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
19.1 - Constituirão obrigações da Contratante, além das disposições previstas na Lei Federal nº 
8666/93, as constantes no item 10 do Termo de Referência e na Cláusula Oitava da Minuta do 
Contrato (Anexo VII deste Edital). 
 
20 – DO PAGAMENTO 
 
20.1 – O pagamento dar-se-á pela Secretaria de Finanças, através da apresentação da Nota 
fiscal/fatura devidamente atestada pela Divisão de Almoxarifado, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias. 
 
21 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
21.1 - A inexecução total ou parcial caracterizada pelo atraso na execução do objeto licitado, 
poderá ser considerada como recusa e ensejar a rescisão contratual. 
 
21.2 - Aplicam-se, no que couber, ao presente contrato, as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei 
8.666/93. 
 
22 – DAS PENALIDADES 
 
22.1 - À licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação inidônea, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser 
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 
causados: 

 
1º - Verificada uma das hipóteses do subitem anterior, a Assembleia Legislativa da Paraíba poderá 
cancelar o contrato e aplicar uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
2º - Na hipótese de se verificar atraso no cumprimento das obrigações referidas neste Pregão, o 
adjudicatário estará sujeito à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da 
parcela mensal em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado na licitação, 
e se estenderá até o dia em que for atualizado. Ultrapassando 30(trinta) dias, será considerado 
como recusa e dará causa ao cancelamento do contrato e a consequente aplicação de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do mesmo. 

 
a) Havendo multa por atraso no cumprimento das obrigações, será descontado o valor 
correspondente à multa, na ocasião do pagamento da referida fatura. 
b) Em caso do cancelamento do contrato, a multa de 10% (dez por cento) será cobrada de forma 
judicial. 
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22.2 - As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados, ou ainda, 
quando for o caso, cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. Não haverá 
a aplicabilidade de multas durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas 
pela Administração, em virtude de caso fortuito, força maior ou impedimento ocasionadas pela 
administração. 
 
22.3 – O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no CRC pelos órgãos 
competentes, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
22.4 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que assegure defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1 – A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou reduções do serviço em até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o 
artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
23.2 – A Assembleia Legislativa da Paraíba poderá revogar a presente licitação, por interesse 
público, e deverá anulá-la por ilegalidade, "de ofício" ou mediante provocação de terceiros, sempre 
em despacho fundamentado. 
 
23.3 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 
constantes do presente edital. 
 
23.4 - A(s) empresa(s) contratada(s) será (ão) responsável (is) pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme o art. 71 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
23.5 - Fica assegurado à Assembleia Legislativa da Paraíba o direito de verificar a exatidão das 
informações prestadas pelas licitantes, antes e após a adjudicação; 
 
23.6 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

23.7 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 
no Diário Oficial do Estado. 
 
23.8 - Os casos omissos neste Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro, que se baseará nas 
disposições contidas na Lei n.º 10.520/2002, pelo Decreto n° 3.555/2000, alterado pelos Decretos 
nº 3.693/2000, 3.784/2001 e 3.931/2001, bem como pela Lei n° 8.666/93, subsidiariamente, e 
ainda pelas condições e exigências estabelecidas neste edital. 
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23.9 – Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sala da Comissão de Licitação, situada à Rua 
Duque de Caxias, nº 560 – anexo IV - 1º andar (entrada pela Galeria Caxias) – Centro - João 
Pessoa/PB, às segundas, no horário das 11:00 às 15:00 horas, de 3ª a 5ª feira, das 08:00 às 15:00 
horas e na sexta-feira das 8:00 às 12:00 horas. 
 

 
João Pessoa, 18 de março de 2016. 

 
 

____________________________ 
RENATO CALDAS LINS JUNIOR 

Pregoeiro  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1 – OBJETO 
 
1.1. O presente certame tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as 
necessidades desta Casa Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações 
contidas no presente termo. 
 
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 - FUNDAMENTO LEGAL 
 
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece: 
 
a) Constituição Federal (artigo 37, XXI); 
b) Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nº 9.648/98 e nº 9.854/99; 
c) Lei Federal nº 10.520/02; 
d) Resolução nº 1.219/2007; 
e) Lei Complementar 123/2006;  
f) Demais legislações pertinentes. 
 
4 - MODALIDADE DA LICITAÇÃO 
 
4.1. Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
5 - ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS PRODUTOS 
 

Item Descrição do Produto Unidade Quantidade 

01 

Açucar triturado branco, embalagem com 01 quilo. Acondicionado 
em embalagem original do fabricante, com dados de identificação 
do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com 
a Resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Quilo 3000 

02 

Adoçante dietético, sem calorias, embalagem com 100ml. 
Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados 
de identificação do produto, data de fabricação e prazo de 
validade, de acordo com a Resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Unidade 120 

03 

Café torrado e moído, extra forte, embalado à vácuo, embalagem 
de 250g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, 
com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo 
de validade, de acordo com a Resolução nº 12/78 da CNNPA. O 
produto deverá ter o selo de pureza da Associação Brasileira da 

Unidade 5000 
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Indústria do Café – ABIC. 

04 

Chá de boldo. Caixa com 10 saquinhos. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com dados de identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 01 
ano, a partir da data de entrega. 

Caixa 200 

05 

Chá de camomila. Caixa com 10 saquinhos. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com dados de identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 01 
ano, a partir da data de entrega. 

Caixa 200 

06 

Chá de erva doce. Caixa com 10 saquinhos. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com dados de identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 01 
ano, a partir da data de entrega. 

Caixa 300 

07 

Chá de erva cidreira. Caixa com 10 saquinhos. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com dados de identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 01 
ano, a partir da data de entrega. 

Caixa 300 

08 

Leite em pó integral instantâneo. Lata com 400g. Acondicionado 
em embalagem original do fabricante, com dados de identificação 
do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com 
a Resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Lata 480 

09 

Leite em pó desnatado. Lata com 280g. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com dados de identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a 
Resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Lata 120 

 
6 – APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 
6.1. As licitantes vencedoras deverão apresentar amostras de todos os itens, condizentes e 
compatíveis com as especificações apresentadas no item 5 (descrição do produto) deste Termo de 
referência. A referida apresentação da amostra solicitada dar-se-á ainda na sessão do pregão, 
onde será analisada, para fins de aprovação do material, por representantes da Divisão de 
Almoxarifado desta Assembleia Legislativa. 
 
6.2. A não apresentação, por parte da licitante vencedora, das amostras a que se refere o subitem 
anterior, acarretará na sua desclassificação do certame.                                   
 
7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica expedidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que confirmem ter, a proponente, fornecido produtos compatíveis com os do 
presente Termo de Referência. 
 
8 - PERIODICIDADE E DOS LOCAIS DE ENTREGA  
 
8.1. O prazo geral para a entrega dos produtos é de até 7 (sete) dias a partir da data da ordem de 
fornecimento expedida pela Divisão de Compras desta Casa Legislativa, e enviada à Contratada 
através de protocolo. A entrega do produto será realizada no Almoxarifado da Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba, situado à Praça 1817, nº 479 - Anexo V – Centro - João 
Pessoa/PB, no horário de 08:00 às 17:00 horas e de acordo com a solicitação deste Poder. 
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09 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
09.1. As obrigações da contratada consistem em: 
  
a) Fornecer o objeto deste contrato de acordo com as especificações apresentadas, atendendo às 
normas do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de ser recusado o seu recebimento;  
b) Assegurar que os produtos somente serão entregues com a presença do gestor do contrato, ou 
outro designado pela Contratante para tal fim, garantindo que o acesso às dependências deste 
Poder Legislativo seja restrito à entrega dos produtos;  
c) Assegurar que o seu funcionário somente acesse as dependências do Contratante com a devida 
identificação e consequente autorização;  
d) Atender prontamente todas as solicitações do Contratante previstas neste Termo de Referência; 
e) Garantir durante a execução deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação 
estipuladas no processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 03/2015, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas; 
f) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação 
na fase de habilitação; 
g) Apresentar a fatura com o valor correspondente ao fornecimento do mês; 
h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização desta Assembleia Legislativa; 
i) Considerar que a ação da fiscalização da Contratante não exonera a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais; 
j) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução total do Contrato; 
k) Responsabilizar-se pelo transporte do objeto deste contrato, não cabendo qualquer ônus à 
Contratante. 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou reduções do serviço em até 25% 
(vinte e cinco por cento), de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
10 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
10.1. A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

  
a) Enviar a solicitação dos produtos com um prazo mínimo de 07 (sete) dias para a entrega;  
b) Permitir o acesso do transporte da empresa contratada à sede da Assembleia Legislativa da 
Paraíba para a entrega e/ou troca dos produtos, respeitadas as normas que disciplinam a 
segurança do patrimônio e das pessoas;  
c) Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitadas;  
d) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as especificações 
descritas neste Termo de Referência e com as obrigações assumidas pelo fornecedor;  
e) Conferir e encaminhar as Notas Fiscais mensais para pagamento, após atesto da respectiva 
fatura, nas condições e preços pactuados;  
f) Controlar/Fiscalizar o recebimento dos produtos solicitados, emitindo Recibo a cada fornecimento 
de objeto;  
g) Acompanhar, avaliar e fiscalizar o andamento deste Contrato; 
h) Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do Contrato; 
i) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Contrato; 
j) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitada, desde que atendidas as obrigações 
Contratuais. 
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11 – REAJUSTE 
 
12.1. O preço desta aquisição manter-se-á fixo na presente contratação, salvo dispositivo legal que 
de outro modo discipline a matéria. 
 
13 - GESTOR DO CONTRATO 
 
13.1. Ficará a cargo da Divisão de Almoxarifado desta Casa Legislativa o acompanhamento e 
controle da execução total deste Contrato. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 
 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
 
Proposta que faz a empresa ________________, para atendimento do objeto destinado a 
Assembleia legislativa da Paraíba, em conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº 
03/2016, autorizado pelo Processo Administrativo nº 356/2016. 
 
Para tanto, oferecemos a este Poder Legislativo o preço para os itens abaixo relacionados, 
observadas as exigências e especificações de que tratam o ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 

Item Quant. Descrição do Produto Marca Valor Unitário  Valor Total  

01      

02      

03      

 
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da sua abertura, 
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 Corrente nº:______________________________ 

 
Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as 
especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos. 
 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

19 

 

João Pessoa, ____ de ______________ de 2016. 
 

 
_________________________________________________________________ 
Assinatura e numero da identidade e/ou CPF do representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 
 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, que a empresa _____________________________, devidamente 
inscrita no CNPJ nº _______________, sediada na (endereço completo) ___________________ e 
email _________________________, neste ato representada pelo Sr. ________________, 
brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº _________, CPF nº  __________________possui 
os requisitos necessários para habilitação no processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial 
nº 03/2016, autorizado pelo Processo Administrativo nº 356/2016. 
. 
 

João Pessoa, __ de ___________ de 2016. 
 

 
_______________________________________ 

(Assinatura do Licitante ou do representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 
A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ nº _______________, sediada na 
(endereço completo) ___________________ e email _________________________, neste ato 
representada pelo Sr. ________________, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 
_________, CPF nº  __________________, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se 
nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, decorrente do 
Pregão Presencial nº 03/2016, autorizado pelo Processo Administrativo nº 356/2016. 
 
.  

João Pessoa, ______ de _______________ de 2016. 
 

 
_________________________________________________________________ 
Assinatura e numero da identidade e/ou CPF do representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 

 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, devidamente inscrita 
no CNPJ nº _______________, sediada na (endereço completo) ___________________ e email 
_________________________, neste ato representada pelo Sr. ________________, brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade nº _________, CPF nº  __________________, não emprega 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de que não emprega menores 
de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, e que está 
apta a participar do Pregão Presencial nº 03/2016, autorizado pelo Processo Administrativo nº 
356/2016. 
 
 

João Pessoa, __ de ___________ de 2016. 
 

 
_______________________________________ 

(Assinatura do Licitante ou do representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 

 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 356/2016 
 
[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante 
devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante 
denominado [Licitante]), para fins do disposto no item 10.1.5 letra “C” do Edital do Pregão 
Presencial nº 03/2016, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com 
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 03/2016, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 03/2016, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 03/2016 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 
(d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial nº 03/2016 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 
a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Assembleia Legislativa da Paraíba antes da 
abertura oficial das propostas; e 
 
(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 

João Pessoa, __ de ___________ de 2016. 
 

 
_______________________________________ 

(Assinatura do Licitante ou do representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 

 

ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº __/2016 DE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 
E A FIRMA __________________________. 

   
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 Adriano Cezar Galdino de Araújo, brasileiro, portador do 
RG nº 600.544 SSP/PB e CPF nº 363.484.734-49, residente e domiciliado nesta Capital, pelo 
Primeiro Secretário, Deputado Estadual Nabor Wanderley da Nóbrega Filho, brasileiro, portador 
do RG nº 1.009.902 SSP/PB e CPF nº 460.798.404-30 e pelo Segundo Secretário, Deputado 
Estadual Caio Figueiredo Roberto, brasileiro, portador do RG nº 2.394.871 SSP/PB e CPF nº 
005.685.551-63, 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 
posteriores, contrato de aquisição de Gêneros Alimentícios, mediante as seguintes cláusulas e 
condições e de acordo com o Processo Administrativo nº 356/2016 e o que consta no 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 03/2016. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL 
 
O presente contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais: 
 
a) Constituição Federal (artigo 37, XXI); 
b) Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nº 9.648/98 e nº 9.854/99; 
c) Lei Federal nº 10.520/02; 
e) Resolução nº 1.219/2007; 
f) Lei Complementar 123/2006;  
g) Demais legislações pertinentes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a atender 
as necessidades desta Casa Legislativa, conforme quadro abaixo: 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
A execução do presente Contrato será custeada com recursos financeiros oriundos do Orçamento 
desta Casa Legislativa, na classificação funcional programática 01101.01122.5046.4216, no 
elemento de despesa 33903900.100.                         
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CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
 
A Contratante pagará à Contratada o valor total de R$ ________ (________________________), 
pelo fornecimento dos produtos constantes da Cláusula Segunda do presente instrumento 
contratual. 
 
Parágrafo Único - 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 QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado através de crédito em Conta Bancária em favor da prestadora de 
serviços, 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 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a 
formalização e a apresentação da nota fiscal discriminativa do fornecimento do objeto (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 neste Edital.  
 
Parágrafo Segundo - 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 Terceiro - O pagamento será processado através do Banco ________, Agência 
___, Conta Corrente _____. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DOS PRAZOS  
 
O fornecimento dos produtos deverá ser feito em até 07 (sete) dias, a partir da data da ordem de 
fornecimento expedida pela Divisão de Compras da Assembleia Legislativa, e enviada à 
Contratada através de protocolo, de acordo com as especificações constantes na sua proposta de 
preços, de forma parcelada. 

 
Parágrafo Primeiro - A(s) empresa(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de 
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do Registro. 
 
Parágrafo Segundo - Caso a(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, não receber(em) ou 
não retirar(em) a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento e assim, 
sucessivamente, quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - 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.  
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Parágrafo Único: A Contratada, durante a vigência deste Contrato obriga-se, também, a: 
 
a) Fornecer o objeto deste contrato de acordo com as especificações apresentadas, atendendo às 
normas do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de ser recusado o seu recebimento;  
b) Assegurar que os produtos somente serão entregues com a presença do gestor do contrato, ou 
outro designado pela Contratante para tal fim, garantindo que o acesso às dependências deste 
Poder Legislativo seja restrito à entrega dos produtos;  
c) Assegurar que o seu funcionário somente acesse as dependências do Contratante com a devida 
identificação e consequente autorização;  
d) Atender prontamente todas as solicitações do Contratante previstas neste Termo de Referência; 
e) Garantir durante a execução deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação 
estipuladas no processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 03/2015, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas; 
f) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação 
na fase de habilitação; 
g) Apresentar a fatura com o valor correspondente ao fornecimento do mês; 
h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização desta Assembleia Legislativa; 
i) Considerar que a ação da fiscalização da Contratante não exonera a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais; 
j) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução total do Contrato; 
k) Responsabilizar-se pelo transporte do objeto deste contrato, não cabendo qualquer ônus à 
Contratante. 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou reduções do serviço em até 25% 
(vinte e cinco por cento), de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

 
a) Enviar a solicitação dos produtos com um prazo mínimo de 07 (sete) dias para a entrega;  
b) Permitir o acesso do transporte da empresa contratada à sede da Assembleia Legislativa da 
Paraíba para a entrega e/ou troca dos produtos, respeitadas as normas que disciplinam a 
segurança do patrimônio e das pessoas;  
c) Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitadas;  
d) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as especificações 
descritas neste Termo de Referência e com as obrigações assumidas pelo fornecedor;  
e) Conferir e encaminhar as Notas Fiscais mensais para pagamento, após atesto da respectiva 
fatura, nas condições e preços pactuados;  
f) Controlar/Fiscalizar o recebimento dos produtos solicitados, emitindo Recibo a cada fornecimento 
de objeto;  
g) Acompanhar, avaliar e fiscalizar o andamento deste Contrato; 
h) Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do Contrato; 
i) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Contrato; 
j) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitada, desde que atendidas as obrigações 
Contratuais. 
 
CLÁUSULA NONA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados 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 da 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 da 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 Assembleia Legislativa da Paraíba. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial da prestação de serviço 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 o regular processo administrativo: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da fatura devida por dia de atraso no 
fornecimento/prestação do serviço 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 a prestação do serviço 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 de até 05 (cinco) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação 
perante a Assembleia 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 executar o serviço no 
prazo estipulado em sua proposta e nas condições estabelecidas no presente instrumento 
contratual, a Assembleia 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. 
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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 Assembleia Legislativa, facultada sempre a defesa da Contratada no respectivo 
processo, nos termos do Parágrafo Terceiro do Art. 87 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
Parágrafo Quinto - Os valores das multas previstas nesta Cláusula deverão ser recolhidos 
diretamente à conta da Assembleia Legislativa e apresentado o comprovante à Procuradoria geral 
da Contratante. 
 
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 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 Contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, adequadas aos termos deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTRATO 
 
Este Contrato fica vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 03/2016, cuja realização decorre do 
Termo de Autorização da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, constante do 
mesmo e aos termos da Proposta de Preços apresentada pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 Almoxarifado desta Casa Legislativa 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. 
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João Pessoa, __ de ________ de 2016. 
 

                                                                               _____________________________________ 
                                       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 

      Deputado Adriano Galdino 
           Presidente        

                                                                              _____________________________________ 
    ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  
                  Deputado Nabor Wanderley 

                                                                           Primeiro Secretário 
                                                                              _____________________________________ 

    ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  
                     Deputado Caio Roberto 

                                                                          Segundo Secretário 
                                                                               ____________________________________ 
                                                                                                     Contratado     
 
TESTEMUNHAS:  
___________________________ 

___________________________ 

 


