Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

“EDITAL”
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO/PB, CNPJ Nº 08.738.916/0001-55, com sede a
Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Bairro: Centro, Cidade: Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000,
neste ato representado pela a Senhora Carmelita Estevão Ventura Sousa, (Prefeita), portadora do CPF
Nº 509.695.524-91, residente e domiciliada a Rua Amélia Virginio da Silva, Nº S/N, Bairro: Centro,
Cidade: Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, por intermédio da Comissão de Pregão torna público
para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado realizará licitação na
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, conforme descrição
contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, à
Lei Complementar nº 123, de 2006 e modificações posteriores, e à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à
legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
A presente licitação não é exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, ancorada no inciso II, art. 49, da Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei Complementar nº
147/2014.
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts.
47 e 48 desta Lei Complementar Nº
147/2014 quando:
II - não houver um mínimo de 3 (três)
fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de
pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as
exigências estabelecidas no instrumento
convocatório.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar nºs. 123/2006 e 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.
Data da licitação: 09 de março de 2017.
Horário: 08h:30mn (oito e trinta minutos).
Endereço: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Bairro: Centro, Cidade: Livramento/PB, CEP Nº
58.690-000.
1.DO OBJETO:
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para: aquisição parcelada de
urnas funerárias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Livramento/PB, e formação de
ata de registro preços.
2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
2.2.1. Que estejam suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com a Prefeitura Municipal de
Livramento/PB, ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal;
2.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
2.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de redores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
2.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
2.2.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3. DO CREDENCIAMENTO:
3.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação da habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda, identificar-se,
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente e respectiva cópia para juntada aos
autos do processo.
3.2. Tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário
individual, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial, registrado
na Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado
registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência dessa investidura;
3.3. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, ou ainda carta de
credenciamento, conforme modelo anexo do presente Edital, da qual constem poderes específicos
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os
indicados no item 3.2, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
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3.3.1. O Instrumento Público ou Particular de Procuração deverá estar no prazo de validade nele
previsto, e quando não mencionado, será considerado válido dentro do prazo de até 01 (um) ano, a
contar da data da sua concessão;
3.3.2. A Procuração Particular ou Carta de Credenciamento deverá estar com firma reconhecida em
cartório, e datada há no máximo 1(um) ano;
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
3.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa
oficial;
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicado no
preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento,
deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);
4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme
modelo anexo a este Edital), previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, acompanhada de
certidão expedida pela Junta comercial ou Secretaria da Receita Federal ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC emitida nos últimos 90 (noventa) dias
anteriores a data prevista para abertura deste certame;
4.1.2.1. O licitante micro empresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva
declaração.
4. DA ABERTURA DA SESSÃO:
4.1. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, indevassáveis e
fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA DE PREÇOS:
Prefeitura Municipal de Livramento/PB.
Comissão de Pregão.
Pregão Presencial Nº 009/2017.
DATA/HORA: 09 de março de 2017, ás 08h:30mn (oito e trinta minutos).
Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja personalizado – timbrado).
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ENVELOPE Nº. 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
Prefeitura Municipal de Livramento/PB.
Comissão de Pregão.
Pregão Presencial Nº 009/2017.
DATA/HORA: 09 de março de 2017, ás 08h:30mn (oito e trinta minutos).
Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja personalizado – timbrado).
4.2. Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de Credenciamento,
Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que, sejam protocolados na sede
da Prefeitura Municipal de Livramento, a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Bairro: Centro,
Cidade: Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, com toda identificação do licitante e dados pertinente
ao procedimento licitatório em epígrafe e, impreterivelmente, com pelo menos 30 minutos de
antecedência ao horário previsto para abertura da sessão pública supracitada.
4.2. Todo o procedimento de envio e regularidade das informações e conteúdo dos documentos
referidos no item 4.2 corre por conta e risco do licitante.
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao enquadramento
na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da
Lei Complementar n° 123, de 2006, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
5. DA PROPOSTA COMERCIAL:
5.1. Observar condições do item 13 do termo referencial em anexo.
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
6.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor
preço, para participação na fase de lances.
6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem 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.
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES:
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7.1. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR UNITÁRIO para ITEM.
7.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
7.3. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME - ou
empresa de pequeno porte - EPP - será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
7.3.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma
ME/EPP.
7.3.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com
a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos.
7.3.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o
estabelecido no subitem anterior.
7.3.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de
5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar
nova oferta, conforme subitens acima.
7.3.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor classificada no
certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada
por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.
7.3.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos
licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar.
7.3.7. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de desempate
será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações.
7.3.8. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público.

Página 5 de 26

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

7.4. Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que
seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.5. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá apresentar, em até 2 (dois) dias úteis, proposta adequada ao
último lance ofertado ou valor negociado, sob pena de desclassificação e inclusão no RCEILM
(Registro Cadastral de Empresa Impedidas de Licitar com Município).
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
8.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta.
8.1.1. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO por ITEM, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
8.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do
preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto, decidindo motivadamente a respeito.
8.3. 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. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a
proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital.
8.4.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
8.5. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação.
8.6. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9. DA HABILITAÇÃO:
9.1. Observar condições do item 12 do termo referencial em anexo.
10. DOS RECURSOS:
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e
motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para
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apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
10.1.1. Caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte com restrição na
documentação de regularidade fiscal, o prazo a que se refere o subitem anterior iniciar-se-á após o
decurso da fase de regularização fiscal.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.
10.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade
competente quando mantiver sua decisão.
10.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
10.4. O acolhimento de recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, conforme o caso,
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
12. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:
12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o processo será encaminhado a Prefeitura Municipal de
Livramento/PB, para a elaboração do respectivo Termo de Contrato, se for o caso, conforme minuta
em anexo, ou instrumento equivalente, cujo adjudicatário será convocado para assinatura do contrato
ou retirada do instrumento equivalente e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua
convocação, desde que obedecidas todas as exigências estabelecidas neste Edital, e de conformidade
com a proposta aceita, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
12.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo
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para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de (02) dias úteis, a contar da data
de seu recebimento.
12.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
12.2. O prazo de vigência da contratação será de 01 (um) ano, contado a partir da emissão de serviços,
a partir da data da assinatura do instrumento, ou da data da retirada da Nota de Empenho, adstrito a
vigência do respectivo crédito orçamentário, prorrogável nos termos do § 1º do art. 57, da Lei nº
8.666, de 1993.
12.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a contratante verificará as
condições de habilitação e qualificação da contratada, bem como consulta o Registro Cadastral de
Empresa de Livramento, devendo a comprovação da manutenção ser anexada ao processo.
12.4. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, não
comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da
proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13. DO PREÇO:
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
14.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO:
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.
16. DO PAGAMENTO:
16.1. O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias da data do atesto do fornecimento,
conforme disponibilidade financeira, podendo ainda ser prorrogado por igual período.
16.2. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo do objeto e o consequente
aceite da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, pelo servidor competente ou
comissão responsável, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
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pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
16.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o
fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
16.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á apósa comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
16.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da
Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
16.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
16.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
16.7. O pagamento será efetuado por meio de Autorização de Pagamento, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
16.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Autorização de
Pagamento.
16.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100) / 365
I = 0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%.
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
17.1. As despesas decorrentes das aquisições/execução correrão à conta dos recursos: Recursos
Próprios (FPM, MDE, FUNDEB-40%, ICMS, ISS, IPTU E dos Programas Federais),
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Livramento, na Classificação Programática da
Despesa: 02.050-SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE),
02050.10.302.1008.2038 - Desenv. as Ativ. de Assist. Ambul. e Hospit. (FMS/FUS); 02.060SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS), 02060.08.244.1006.2053 - Prest. Assis. Soc. aos Prob.
Emer. as Fam. de Baixa Ren, 02060.08.244.1006.2056, 02060.08.242.1006.2049 - Assistência aos
Portadores de Necessid. Especiais, 02060.08.243.1006.2050 - Desenv. Ações de Amp. e Prot. as
Crianças e Adolesc., 3390.30.0000 material de consumo (todas), conforme QDD/2017, ficando
automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o
exercício seguinte.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
18.1. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.1.1. Multa de até 10% (dez) por cento sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
18.1.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Livramento e
descredenciamento do Registro Cadastral (RC), pelo prazo de até cinco anos, e consequente inclusão
no RCEILM.
18.2. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
18.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº
8.666, de 1993.
18.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
18.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
19.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
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19.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
19.3. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão pública do
pregão.
19.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face
de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
19.6. Em todas as fases do procedimento licitatório e antes da assinatura do contrato, serão efetuadas
consultas ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
da Prefeitura Municipal de Livramento (CFILCPML), sendo excluída do processo a empresa que
estiver nele inscrita.
19.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
19.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
19.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
19.11. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.
19.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço: Rua José Américo de Almeida, Nº 386,
Bairro: Centro, Cidade: Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, nos dias úteis, de segunda a sexta feira
no horário das 08h:00mn às 12h:00mn, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados;
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19.13. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, da
Lei n° 10.520, de 2002.
19.14. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária da Comarca
de Taperoá/PB, com exclusão de qualquer outro.
19.15. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa
oficial;
19.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.16.1. ANEXO I - Termo de Referência.
19.17. Justificativa para realizar Pregão Presencial:
19.17.1. Justifica-se a necessidade de realizar Pregão Presencial, em face das peculiaridades da
contratação, decorrentes da necessidade de serem realizadas gestões imediatas;
19.17.1. A Precariedade no acesso de internet de qualidade satisfatória para realização do Pregão
Eletrônico.
Livramento/PB, 14 de fevereiro de 2017.

Jakeline David de Sousa
Pregoeira

Página 12 de 26

Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1– É o aquisição parcelada de urnas funerárias, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.
2.JUSTIFICATIVA:
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO

UND QUT.

Serviço funerário sem acompanhamento, urna
funerária de madeira popular envernizada,
com forro interno em tecido TNT branco no Und.
tamanho infantil de 70 cm até 1,20mt sem
visor.

V/UNIT.

TOTAL

11

R$ 130,00

R$ 1.430,00

Und.

15

R$ 240,00

R$ 3.600,00

Und.

30

R$ 350,00

R$ 10.500,00

Und.

05

R$ 1.500,00

R$ 7.500,00

Und.

30

R$ 400,00

R$ 12.000,00

6

Serviço funerário de transporte com
Und.
acompanhamento em um raio de 600Km.

10

R$ 800,00

R$ 8.000,00

7

Serviço funerário sem acompanhamento,
Und.
mortalha em tecido para vestimenta de corpo.

15

R$ 150,00

R$ 2.250,00

24

R$ 40,00

R$ 960,00

15

R$ 300,00

R$ 4.500,00

TOTAL

R$ 50.740,00

2

3

4

5

8
9

Serviço funerário sem acompanhamento, urna
funerária de madeira popular envernizada,
com forro interno em tecido TNT branco no
tamanho infantil de 1,3cm até 1,60mt sem
visor .
Serviço funerário sem acompanhamento, urna
funerária de madeira popular envernizada,
com forro interno em tecido TNT branco no
tamanho adulto com capacidade para
sustentar até 100 kg, sem visor.
Serviço funerário sem acompanhamento, urna
funerária de madeira popular envernizada,
com forro interno em tecido TNT branco no
tamanho especial gorda com capacidade para
sustentar até 150 kg, sem visor.
Serviço funerário de transporte com
acompanhamento em um raio de 300Km.

Serviço funerário sem acompanhamento,
Pct.
velas para uso durante o velório.
Serviço funerário sem acompanhamento,
ornamentação do corpo com flores, edredom e Und.
maquiagem.
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2.1. Para atender as necessidades da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS da
Prefeitura Municipal de Livramento/PB.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS:
3.1. Os bens/serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens/serviços comuns, nos
termos da Lei n° 10.520, de 2002.
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
4.1. Os bens/serviços deverão ser entregues no prazo será imedito, contados a partir da Ordem de
serviços., contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, no seguinte
endereço na sede da Prefeitura Municipal de Livramento/PB, Rua José Américo de Almeida, Nº 386,
Bairro: Centro, Cidade: Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, nos dias úteis de segunda a sexta-feira,
no horário das 8h:00mn às 17h:00mn, aos cuidados de cada Secretaria.
4.2. Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente logo após a entrega pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.3. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo
máximo de 30(trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.
4.4. Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 40(trinta) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
4.4.1. Se o recebimento dos bens/serviços for efetuado por unidade descentralizada, a unidade
recebedora, por intermédio de servidor ou comissão designada, deverá encaminhar à unidade
pagadora relatório declarando o recebimento do serviço e a conformidade das especificações técnicas
e quantitativos juntamente com a Nota Fiscal.
4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.6. Como condição de recebimento do objeto pelo órgão/entidade contratante, e posterior pagamento,
o fornecedor deverá comprovar, no ato da entrega do serviço, a origem da mercadoria ou bem
fornecido a Prefeitura Municipal de Livramento, e respeitados os termos da proposta apresentada na
licitação, quando este cotar preço para marca que não seja de sua fabricação, mediante apresentação
de nota fiscal de origem.
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4.7. O servidor ou Comissão responsável ao atestar o recebimento do objeto deverá informar se a
entrega foi realizada no prazo; se não, anexar parecer técnico encaminhado ao Ordenador de Despesa.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1. São obrigações da contratante:
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:
6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.1.2. O objeto, quando for o caso, deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão
em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.4. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo fixado neste
termo de referência, o produto com avarias ou defeitos;
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6.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
6.1.9. Todas as despesas com combustíveis e manutenção dos veículos em geral, durante a execução
dos serviços, será de responsabilidade da CONTRATADA.
7. CONTROLE DA EXECUÇÃO:
7.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens/serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
7.1.1. O recebimento do serviço de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a
uma comissão de recebimento, composta por, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela
autoridade competente.
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
8. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:
8.1. será de 01 (um) ano, contado a partir da emissão de serviços, e será adstrito à vigência do
respectivo crédito orçamentário, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
9.1. A CONTRATADA que, no decorrer da contratação, cometer qualquer das infrações previstas na
Lei nº 8.666, de 1993, e na Lei nº 10.520, de 2002, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
ficará sujeita às seguintes sanções:
9.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
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9.1.2. Multa moratória de até 1 % (um) por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratação, até o limite de 10 (dez) dias;
9.1.3. Multa compensatória de até 10 % (dez) por cento sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total;
9.1.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
9.1.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Livramento/PB,
pelo prazo de até dois anos;
9.1.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e o consequente
descredenciamento do Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Livramento/PB, pelo prazo de
até cinco anos;
9.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
9.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber as disposições da Lei nº
8.666, de 199;
9.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
9.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.5. As penalidades previstas nos subitens 9.1.5 a 9.1.7. importarão na inclusão da contratada no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de licitar e Contratar com a Prefeitura Municipal de
Livramento/PB.
10. SUBCONTRATAÇÃO:
10.1. Será admitida a subcontratação do objeto licitatório nos seguintes casas:
10.1.1. Poderá fazer a subcontratação dos motoristas, desde que eles estejam devidamente habilitados
para condução dos veículos, essa terceirização será de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
principalmente para danos que venham ser causado contra terceiro ou seus subordinados durante sua
execução dos serviços contratados;
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10.1.2. Poderá fazer a subcontratação dos veículos, desde que eles estejam devidamente emplacados e
aptos para o transporte de alunos, essa terceirização será de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, principalmente para danos que venham ser causado contra terceiro ou seus
subordinados durante sua execução dos serviços contratados;
10.1.3. As subcontratações relativas aos itens 10.1.1 e 10.1.2, a Administração não responderá por
quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
11. DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:
11.1. O certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a Prefeitura Municipal de
Livramento/PB, a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
específicas para contratação de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a
preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
a) As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela
contratação total;
b) Face ao disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, as quantidades de que
trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial constante da Ata de Registro de Preços.
11.2. Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os
demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações.
11.3. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, cabendo a Prefeitura Municipal de Livramento convocar os
fornecedores registrados para negociar o novo valor.
12. DA HABILITAÇÃO:
12.1. Para fins de habilitação o licitante deverá apresentar a documentação comprobatória necessária à
qualificação no que se refere a:
12.1.1. Regularidade Jurídica:
a) Registro comercial e suas alterações, no caso de empresa individual;
b) 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, acompanhados de documentos
de eleição de seus administradores;
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) 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.
12.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
expedido pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de
situação para com a Seguridade Social;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão relativa aos tributos
federais administrados pela Receita Federal e Certidão quanto a Divida Ativa da União emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional;
h) Prova de regularidade para com a justiça do Trabalho.
12.1.3. Qualificação Econômico Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência ou em Processo de Falência, expedida pelo Distribuidor do Fórum
da sede da pessoa jurídica, observado o prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de sua
emissão.
12.1.4. Qualificação Técnica:
a) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de Direito
Público ou Privado, que comprove o fornecimento de bens/serviços em características e quantidades
compatíveis com o objeto desta licitação;
b) Juntamente com os documentos referidos neste item, também, deverão ser apresentadas as
seguintes declarações: de que a empresa não se acha inidônea para licitar e contratar com o Poder
Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública; declaração de que
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a empresa não possui trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, segundo determina o
inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da lei;
c) O Certificado Municipal de Cadastramento e Habilitação – CMCH emitido pela Prefeitura
Municipal de Livramento/PB, poderá ser apresentado pelo licitante, com validade em vigor e
compatível com o objeto do presente certame, como substitutivo dos documentos a serem exigidos no
edital, excetuando-se as declarações e os atestados.
13. DA PROPOSTA:
13.1. A proposta deverá ser apresentada com as quantidades, valor unitário e total, já consideradas as
despesas com todos os tributos, fretes e demais custos que incidam direta ou indiretamente sobre o
serviço a ser licitado.
13.2. Juntamente com a proposta, o fornecedor deverá apresentar as especificações técnicas
detalhadas do serviço a ser adquirido, de modo a comprovar o pleno atendimento das exigências deste
Termo de Referência, devendo também constar:
13.2.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação;
13.2.2. Prazo de garantia;
13.2.3. Prazo de entrega;
13.2.4. Identificação do fabricante (marca/modelo);
13.2.5. Razão Social, CNPJ, endereço, telefone/fax da empresa e e-mail para contato;
13.3. A proposta deverá estar sem emendas, entrelinhas ou rasuras que comprometam a sua essência,
bem como, devidamente assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo representante legal da
empresa, com a identificação de seu nome abaixo da assinatura.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1. As despesas decorrentes das aquisições correrão à conta dos recursos: Recursos Próprios
(FPM, MDE, FUNDEB-40%, ICMS, ISS, IPTU E dos Programas Federais), consignados no
Orçamento da Prefeitura Municipal de Livramento, na Classificação Programática da Despesa:
02.050-SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), 02050.10.302.1008.2038 Desenv. as Ativ. de Assist. Ambul. e Hospit. (FMS/FUS); 02.060-SECRETARIA DE AÇAO
SOCIAL(FMAS), 02060.08.244.1006.2053 - Prest. Assis. Soc. aos Prob. Emer. as Fam. de Baixa
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Ren, 02060.08.244.1006.2056, 02060.08.242.1006.2049 - Assistência aos Portadores de Necessid.
Especiais, 02060.08.243.1006.2050 - Desenv. Ações de Amp. e Prot. as Crianças e Adolesc.,
3390.30.0000 material de consumo (todas), conforme QDD/2017, ficando automaticamente
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.
15. DO ORÇAMENTO ESTIMADO:
15.1. O valor estimado pela Prefeitura Municipal de Livramento/PB, para aquisição/execução é de R$
50.740,00 (cinquenta mil, setecentos e quarenta reais). Levando em consideração os preços unitários
estabelecidos em planilha/pesquisa.
Livramento/PB, 14 de fevereiro de 2017.

Jakeline David de Sousa
Pregoeira
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19.16.2. ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII
do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002).
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A empresa ________, CNPJ n.° ___, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os
requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial n.º _____.
Local e data
______________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal
19.16.3. ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
Habilitação.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
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
19.16.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº
9.854/99).
DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DE TRABALHADOR MENOR
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
19.16.5. ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte.
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NA CATEGORIA DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ME/EPP
A empresa ______, CNPJ n° ______, declara, sob as penas da lei, que, para participar do Pregão
Presencial n º _______, enquadra-se como microempresa/empresa de pequeno porte e que se encontra
devidamente registrada no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas
(conforme o caso).
Local e data
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal
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19.16.6. ANEXO VI – Modelo de carta de credenciamento.
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Pela presente, (razão social, CNPJ, endereço completo com CEP), representada neste ato pelo Sr.
(responsável da licitante, elencado no contrato social ou documento equivalente, para designar
procurador), nomeia seu bastante PROCURADOR o Sr.(nome completo, documento de identificação,
CPF), residente e domiciliado (endereço completo com CEP), para representar a referida Empresa no
procedimento licitatório – (número do pregão) - podendo para tanto formular lances verbais, firmar
declarações de vontade, manifestar interesse de recorrer, renunciar, suprir incorreções formais, assinar
atas e contratos, enfim, desempenhar todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente
mandato.
Local e data

_________________________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

19.16.7. ANEXO VII – Modelo da proposta de preços.

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO N.º
DATA DA REALIZAÇÃO:
LOTE

DISCRIMINAÇÃO

UND

QUT.

P. UNIT

TOTAL

Total R$
Local e data
_________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal
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19.16.9. ANEXO VIII - Minuta do Contrato.
MINUTA CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº ___/__/____
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO/PB, CNPJ Nº 08.738.916/0001-55, com sede a
Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Bairro: Centro, Cidade: Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000,
neste ato representado pela a Senhora Carmelita Estevão Ventura Sousa, (Prefeita), portadora do CPF
Nº 509.695.524-91, residente e domiciliada a Rua Amélia Virginio da Silva, Nº S/N, Bairro: Centro,
Cidade: Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000; doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa __________ inscrita no CNPJ nº _________ com sede na
__________ CEP ______, no Município de ____________ denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor ______________ portador da Cédula de Identidade nº ________________ e
CPF nº ______________, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 012/2017, e o
resultado final do Pregão Presencial n° 009/2017, e em observância à Lei nº 8.666, de 1993, à Lei nº
10.520, de 2002, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante
as cláusulas e as condições seguintes:
1. DO OBJETO:
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição parcelada de urnas funerárias, e
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na
proposta vencedora.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
Prestar o fornecimento parcelada de urnas funerárias para doação à pessoas reconhecidamente
carentes do município, através da Secretaria de Ação social para atender os Programas P.A.S,
conforme termo de referencia, ref. Aos intes 10 a 06.
2.4.Informação da Marca/Modelo:
LOTE
DISCRIMINAÇÃO
UND QUT. P. UNIT
TOTAL

Total R$
2. DA VIGÊNCIA:
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 01 (um) ano, contado a partir da emissão de serviços, a
partir da data da assinatura do presente instrumento, e adstrito a vigência do respectivo crédito
orçamentário, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2. Poderá ser admitida a prorrogação deste contrato, no caso de prorrogação do prazo de entrega do
objeto, que extrapole o prazo de vigência do contrato, estando presente situação prevista no § 1º, do
art. 57, da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, justificada e aceita de forma fundamentada pelo
gestor, nos termos do § 2º do mesmo artigo.
3. DO VALOR:
3.1. O valor do contrato é de R$ ________________ (_________________________).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
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4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas decorrentes das aquisições correrão à conta dos recursos: Recursos Próprios (FPM,
MDE, FUNDEB-40%, ICMS, ISS, IPTU E dos Programas Federais), consignados no Orçamento
da Prefeitura Municipal de Livramento, na Classificação Programática da Despesa: 02.050SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), 02050.10.302.1008.2038 Desenv. as Ativ. de Assist. Ambul. e Hospit. (FMS/FUS); 02.060-SECRETARIA DE AÇAO
SOCIAL(FMAS), 02060.08.244.1006.2053 - Prest. Assis. Soc. aos Prob. Emer. as Fam. de Baixa
Ren, 02060.08.244.1006.2056, 02060.08.242.1006.2049 - Assistência aos Portadores de Necessid.
Especiais, 02060.08.243.1006.2050 - Desenv. Ações de Amp. e Prot. as Crianças e Adolesc.,
3390.30.0000 material de consumo (todas), conforme QDD/2017, ficando automaticamente
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.
5. DO PAGAMENTO:
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.
6. DO REAJUSTE:
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
7. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
7.1. As condições de entrega e de recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência.
8. DA FISCALIZAÇÃO:
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada, na forma estabelecida no Termo de
Referência.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.
11. DA RESCISÃO:
11.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e multas.
12. DOS CASOS OMISSOS:
12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e demais normativos de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
13. DA PUBLICAÇÃO:
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13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Jornal
Oficial da Prefeitura Municipal de Livramento/PB, nos termos do § Único, do art. 61 da Lei 8.666/93.
14. DO FORO:
14.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção
Judiciária de Taperoá/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.
Livramento/PB, ......... de ............ de .........
Prefeitura Municipal de Livramento
_____________________________________
Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita
________________________________
Nome Representante Empresa
Nome Empresa
TESTEMUNHAS:
_________________________________
CPF n°:
________________________________
CPF n°:
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