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E N T R E G A D O EDITAL DE LIC
LICITAÇÃO
ÇÃO
Moda
odalida
idade: PREGÃO – SISTEMA REGI
EGISTRO
TRO DE PREÇOS – Nº. PP 01 / 2015
2015
Tipo: PRESENCIAL
Process
cessos Nº. 512
512 / 201
2015
Objeto: CON
CONTRATAÇÃO DE EMPRES
PRESA ES
ESPECI
PECIALIZ
LIZADA PARA PRES
PRESTAÇÃO
ÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE AGENCI AMENTO DE VI
VIAGENS,
NO FORNECIM
ECIMENT
ENTO PARCELADO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. COMPRE
PREEND
ENDEND
ENDO A COTA
OTAÇÃO
ÇÃO, RESERV
ESERVA, EMISSÃO
SÃO,
REMARCAÇÃO
ÇÃO E CANCEL
CELAMENTO DE PASSAGENS . PARA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA
- CRMVCRMV- PB.
PB . CONFORME ESPECIF
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DES
DESTE EDITA
DITAL.
Razão Social:
Endereço:
Estado:
Pessoa para contado:

CNPJ Nº
Cidade:
Telefone:

Fax:
E-mail:

Recebemos através do acesso à página CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA
nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local,
de
de 2015
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre O Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba – CRMV-PB e essa
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter a CPL pelo fax: (83 3322-7980) ou
pelo e-mail: licita
icitac
itacao@crmvpb.org.br
@crmvpb.org.br para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.
A não remessa do recibo exime o C o ns el ho R eg i ona l d e M ed i ci n a V e t er i ná ri a da Paraíba e/ou Pre
Pregoe
goeiro
da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
João Pessoa-PB,

de

de 2015.

Ivana Lucena
Pregoeiro-CRMV-PB

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba
EDITAL DE LICITAÇÃO
ÇÃO – PP 01 / 2015
015
PAR A SISTEM A DE REGISTRO
TRO DE PREÇOS
MODALIDADE: PREG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 / 2015
015
TIPO: MENO
ENOR TAXA POR LOT
LOTE
PRO
PROCES
CESSO Nº: 512
512 / 2015
DATA DO PREG
REGÃO: 01 / 04 / 2015.
HORA: 14:30
4:30h
CRMV-PB ): PRAÇA PEDRO GONDIM, 127127- TORRE – JOÃO PESSOA
PESSOASSOA-PB – CEP: 58.04058.040LOCAL(site): AUDITÓRIO DA SEDE DO CRMV360-- FONE: (83) 3221360
3221-3169/32223169/3222-7980

1 - FUNDAMENTAÇÃO
ÇÃO LEGAL
1.1.1- O amparo legal encontra-se na Lei Federal Nº 10.520/2002, no Decreto
Nºs 3.555/2000 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93, e alterações posteriores.
2 - OBJ
OBJETO
2.1- Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO
ÇÃO DE EMPRE
PRESA ESPECI
ESPECIALIZ
LIZADA PARA PRES
PRESTAÇÃO
ÇÃO DE
SERVIÇO
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO FORNECIM
NECIMENTO PARCEL
CELADO DE PASSAGENS AÉRE
AÉREAS NACIONAIS .
COMPREE
PREENDEND
ENDO A COTA
OTAÇÃO
ÇÃO, RES
RESERVA, EMISS ÃO, RE
REM ARCAÇÃO E CANCEL
CELAMENTO DE PASSAGENS. PAR A
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA - CRMVCRMV- PB.
PB . CONFORME ESPECIFIC
PECIFICAÇÕES
CONS
CONSTANTES DO ANEXO I DES
DESTE EDITA
DITAL.
3 - JUSTIFIC
IFICATI
ATIVA
3.1.1- A contratação, objeto do presente Termo de Referência, se justifica pela necessidade de fornecimento de passagens
aéreas nacionais, necessárias ao deslocamento de seus colaboradores, para participação de reuniões, encontros
oficiais,cursos, congressos, feiras e etc.
4 - REQ
REQUISI
UISITOS DE PROPOSTA E DE H ABILI
ILITAÇÃO
4.1.1- A licitante deverá cotar preços unitários e totais por item, em moeda nacional, algarismo e por extenso, devendo
tais como: impostos, taxas, fretes e outros encargos já estarem incluídos nos preços cotados.
4.2.2- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do
Pregão;
4.3.3- Declaração expressa de que no preço cotado, estão inclusos todas as despesas de qualquer natureza, incidentes
sobre os serviços ofertados;
4.4.4- Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, afirmando a inexistência de fatos impeditivos para sua
habilitação neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca de ocorrências
posteriores, conforme modelo de declaração constante no Edital;
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4.5.5- Declaração expressa de que cumpre plenamente as disposições normativas, relativas ao trabalho de menor,
contida na Lei nº 9.854, de 27.10.99 e na Constituição Federal de 1988;
4.6.6- Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus anexos.
5 - JUGAMENTO E PAGAMENTO
5.1- No julgamento das propostas será considerada vencedora a empresa que atender as exigências do Edital e
apresentar o menor preço por item.
5.2.2- O pagamento será efetuado através de boleto/transferência a crédito do beneficiário, no prazo de até 20 (vinte)
dias, corridos contados da data da realização dos serviços pela contratante, acompanhado dos documentos fiscais
devidamente atestados.
5.3 - Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estipulado, a CON
CONTRATANTE se obriga a pagar uma
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, sobre o valor vencido, a título de compensação financeira, desde
que não haja fatos impeditivos provocados pela CONTRATAD A.
6 - DO CON
CONTRATO
ATO
6.1.1- O licitante vencedor será convocado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, salvo fato
novo.
6.2.2- O contrato terá a duração de 12 meses, contada a partir da sua publicação no Diário
Oficial do Estado, permanecendo vigente a garantia do produto e/ou assistência técnica.
7 - DO PR
PRAZO DO REGISTRO DE PREÇ
REÇOS
7.1.1- O registro de preços efetuado com base nesta licitação terá prazo de validade de
12 (doze) meses, contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário
Oficial da União.
8 - DA DOTA
OTAÇÃO
ÇÃO ORÇA
RÇAMENTÁRI A
8.1.1- As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta da dotação Orçamentária seguinte:
6.2
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092
9 - DO PR
PRAZO DE ENTREGA
9.1- O prazo será IMEDIATO
ATO / DIARIAMENTE, a contar da data da solicitação.
10 – DOS PROVAVEI
VEIS DES
DESTINOS
10.
10.1 – JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA – JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA E OUTROS DESTINOS,
11 - DO VALOR ES
ESTIMADO
10.
10.1- O valor estimado R$ 64.999,99 (sessenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
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1. PRE
PREÂMBULO
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA-CRMVCRMV-PB, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação – CPL, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, na sala de licitação,
localizada na Praça Pedro Gondim, 127- Torre – João Pessoa-PB – CEP : 58.040-360- Fone: (83) 32213169/3222-7980, torna público que fará realizar através de seu Pregoeiro, IVANA KARLA L. LUCENA,
LUCENA
devidamente nomeado pela PORTARIA N º 043 DE 12 DE MAIO DE 2014,
2014 PUB
PUBLIC
LICADA NO DIÁR
DIÁRIO OFIC
FICIAL DO
ESTA
ESTADO DA PARAÍBA, a licitação, na modalidade PREG
PREGÃO PRESENCIAL PARA REG
REGISTRO DE PREÇO
PREÇOS, do tipo
MENOR TAXA POR LOTE. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei n.º 10.520, de 17 de julho
de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e os
Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000 e suas alterações,
4.342, de 23 de agosto de 2002, publicado no D.O.U. de 26 de agosto de 2002, e subsidiariamente pela Lei Nº
8.666/93, e alterações posteriores, e suas alterações e demais diplomas legais vigentes, e pelas condições
estabelecidas pelo presente edital e seus anexos.
2 OBJETO
2.1 - Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO
ÇÃO DE EMPRE
PRESA ESPECI
ESPECIALIZ
LIZADA PARA PRES
PRESTAÇÃO
ÇÃO
DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO FORNECIM
NECIMENTO PARCEL
CELADO DE PASSAGENS AÉRE
AÉREAS
NACIONAIS . COMPREE
PREENDEND
ENDO A COTA
OTAÇÃO
ÇÃO, RES
RESERV
ERVA, EMISSÃO, RE
REMARCAÇÃO E CANCEL
CELAMENTO DE
PASSAGENS. PARA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA - CRMVCRMV -PB.
PB. CONFORME
ESPECIFIC
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DEST
DESTE EDITAL.
3. CONDIÇÕ
DIÇÕES GERAIS
3.1 O pregão presencial será realizado em sessão pública.
4. DOS ANEX
NEXOS
São anexos deste Edital e dele fazendo parte integrantes:
Anexo I – Especificação, Quantidade e Condições Comerciais
Anexo II – Minuta de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo III – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos
Anexo IV – Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição
Federal
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço
Anexo VII – Minuta de Contrato
5. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA LICI
LICITAÇÃO
5.1 O processamento e o julgamento deste Pregão Presencial, serão conduzidos pela Pregoeira IVANA KARLA L.
LUCENA designada pela PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA,
PARAÍBA por
intermédio da PORTARIA N º 043 DE 12
12 DE MAIO DE 2014,
2014 PUB
PUBLIC
LICADA NO DIÁR
DIÁRIO OFICI
FICIAL DO ESTADO DA
PARAÍBA, que conduzirá os trabalhos em sessão pública, no local, na data e nos horários abaixo indicados:
127- TORRE – JOÃO PESSOAPESSOA-PB – CEP:
5.2 Local : AUDITÓRIO DA SEDE DO CRMVCRMV-PB - PRAÇA PEDRO GONDIM, 12758.04058.040-360360- FONE: (83) 32213221-3169/32223169/3222-7980.
7980.
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16.
16.3 Data: 01 DE Abril DE 2015,
15, ÀS 14:30h.
14:30h.
16.4 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
horário e endereço anteriormente estabelecido.
16.5 Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília
– DF.
5.3.
5.3. DA PARTICIP
CIPAÇÃO
ÇÃO
5.3.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste edital e seus anexos.
5.3.2 É vedada a participação de empresas: concordatárias; que estiverem cumprindo penalidades impostas
pela Administração Pública; que estiverem sob processo falimentar; as reunidas em consórcio; e demais casos
previstos na legislação que rege este processo, que tenham entre seus sócios cônjuge, companheiro, ou
parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes
públicos e políticos definidos no inciso I da Lei 8.124/06, nos termos do inciso III, da mesma lei. Ou ainda
inda,
aque
quelas que estão inc
inclusas no CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDO
EDIDOS DE LICITAR E CO
CONTRATAR COM A
ADMINIS
INISTRAÇÃO
ÇÃO PÚB
PÚBLIC
LICA – F E D E R A L .
5.3.3 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 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.
4.2 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;
4.3 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, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
4.4 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;
4.5 A Procuração Particular ou Carta de Credenciamento deverá estar com firma reconhecida em cartório, e datada
há no máximo 1(um) ano;
4.6 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
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4.7 Todos os documentos do credenciamento e da habilitação solicitados, 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;
5. DA ABERTURA DA SESSÃO
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo
deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar ao
Pregoeiro os seguintes documentos:
5.2 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);
5.3 Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme modelo anexo a este
Edital, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado 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 no ano de 2015;
5.4 O licitante microempresa 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 usufuruir do tratamento diferenciado previsto
em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.
5.5 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 N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE)
LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2015
DATA/HORA: XX/XX/2015, XX:00 horas
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXX
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2015
DATA/HORA: XX/0X/2015, XX:00 horas
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX
5.6 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 no SETOR DE REGISTRO-PRAÇA
PRAÇA
PEDRO GONDIM, 127127- TORRE – JOÃO PESSOAPESSOA-PB – CEP: 58.04058.040-360,
360 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.
5.7 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.
5.8 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.
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6. DA PROPOSTA COMERCIAL
6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas em
todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:
6.2 As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante, modelo, tipo, procedência,
(país de origem), descrição detalhada do objeto ofertado e demais dados pertinentes, observadas as especificações
constantes do Termo de Referência.
6.3 Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os
preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência.
6.4 No preço proposto deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com
impostos, inclusive ICMS/ISS conforme o caso, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação
do objeto.
6.5 Apresentar junto à proposta de preços, caso exigido no Termo de Referência e/ou nas especificações do objeto,
documento contendo as características do material ofertado (marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes), a exemplo de catálogos, folhetos ilustrativos, manuais, em português ou
traduzidos, compatíveis e adequados às especificações técnicas, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação
da proposta conforme cada objeto.
6.6 Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.
6.7 Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.
6.8. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (Sessenta ) dias corridos, a contar da data da sua
apresentação.
6.9. Indicação do banco, número da agência e agência do licitante, para fins de pagamento.
6.9.1 Informar a alíquota de ICMS/ISS;
6.9.2 No caso de produtos e/ou empresas isentos de ICMS ou com diferenciação de alíquota, informar o dispositivo
legal que comprove tal benefício;
6.9.3 No caso de Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), declarar expressamente na proposta
comercial a opção pelo SIMPLES Nacional.
6.9.4 No caso de empresa de outro Estado, em obediência ao Decreto Estadual nº 20.210/98, informar os valores
propostos com a alíquota vigente em seu Estado e os valores propostos acrescidos da diferença de alíquota;
6.9.5 Atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou
especificações do objeto;
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6.9.6 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
6.9.7 Para efeitos de classificação, lances e julgamento das propostas, considerar-se-ão os preços inclusos todos os
encargos e impostos, inclusive o ICMS, e a diferença de alíquota no caso de empresas fora do estado.
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
PROPOSTAS
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital.
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
7.3. 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.
7.4 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.
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. 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.
8.2 O lance deverá ser ofertado pelo menor preço para LOTE.
8.3 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.
8.3. 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.
8.4 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.
8.5 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.
8.6 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.
8.7. 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.
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8.8 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.
8.9. 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.
8.9.1. 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.
8.9.2 Persistindo o empate, o critério de desempate será 7.3.8. Persistindo o empate, o critério de desempate será o
sorteio em ato público.
8.9.3 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.
8.9.4 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.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta.
9.2 O critério de julgamento adotado será o critério de julgamento será o MENOR TAXA POR LOT
LOTE., observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
9.3 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.
9.4 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível
com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
9.5 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.
9.6 Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
9.7 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.
9.8 Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição de
habilitação, na forma determinada neste Edital.
9.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade
da mesma.
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10.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição de habilitação,
na forma determinada neste Edital.
10.2 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, considerando-se os prazos de
validade neles previstos e, quando não mencionada a validade, serão considerados válidos até 90 (noventa) dias,
contados da a partir da data de sua emissão, à exceção dos Atestados de Capacidade Técnica.
10.3 Para a habilitação, o licitante detentor do menor preço deverá apresentar os documentos a seguir
relacionados:
10.4 Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
b. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo
em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
c. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
d. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País: decreto de autorização;
10.5 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ;
b. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 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)
c.1. caso a licitante possua uma certidão previdenciária e outra referente aos demais tributos, emitidas dentro do
prazo de validade, poderá apresentá-las, visto que permanecerão válidas dentro do período de vigência nelas
indicados. Porém, caso apenas uma delas seja válida, terá que emitir a nova certidão unificada.
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; e. 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;
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f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
10.5.1 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição,
restrição, sob pena de ser inabilitado.
10.5.2 Relativos à Qualificação EconômicoEconômico-Financeira:
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo
de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias antes,
contados da data da sua apresentação;
b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrados na Junta
Comercial, já exigíveis e apresentados, conforme exigência do art. 1179, da Lei nº10.406/02, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
b.3. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da microempresa ou
empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social;
b.4. A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez
Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo,
com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, cujo cálculo, devidamente assinado pelo Contador ou
Técnico, deverá acompanhar o Balanço Patrimonial; SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo
Prazo) LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) LC =
Ativo Circulante / Passivo Circulante
b.5. O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer índice deverá comprovar que
possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
10.5.3 Documentos Complementares:
a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua
habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo anexo a
este Edital.
c. Declaração negativa de relação familiar ou de parentesco, conforme modelo anexo a este Edital.
10.5.4 Qualificação Técnica.
ca.
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10.5.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestados de desempenho anterior,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para
atendimento ao objeto da presente licitação qualidade do atendimento, cumprimento de prazos e demais
condições do fornecimento.
10.5.4.2 Compro
provante de insc
inscr
scrição junto a Em
Empresa Bras
Brasileira de Turis
urismo – EMBRATU
ATUR, conf
onforme art.
rt. 3º da
Lei Nº. 7.262
262/84, e a INTERN
ERNATI
ATIONAL AIR TRANSP
NSPORTATI
ATIO ASSOCI
SOCIATI
ATION – IATA.
10.5.4.3 Declaração que dispõe de recursos de informática que permitam comunicação direta com os terminais
das companhias aéreas;
10.5.4.4 Declaração expedida por companhias aéreas brasileiras que realizem voos regulares com linhas
nacionais e internacionais, comprovando que a licitante é possuidora de credito e está autorizada a emitir
bilhetes de passagens aéreas das respectivas companhias.
10.5.4.5 O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da
habilitação.
10.5.4.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte.
10.5.4.7 No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da
proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.5.4.8. Para fins de habilitação, o Pregoeiro deverá certificar a autenticidade das certidões emitidas
eletronicamente ou poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de certidões, em sítios oficiais.
10.5.4.9. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
11.1. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
11.2 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
11.3 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
porte havendo alguma
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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11.4 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo
insuficiente para o empenho devidamente justificados.
11.5 A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
11.6 A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
11.7 Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes presentes, os lances finais
oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo
Pregoeiro e por todas os licitantes presentes.
12.
12. DOS RECURSOS
12.1. 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 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.
12.1.1. 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.
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente
quando mantiver sua decisão.
12.3.1. 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.
12.4. O acolhimento de recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, conforme o caso, importará
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
12.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias, salvo fato superviniente/extraordinário.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. 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.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
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13.3 Da Ata De Registro De Preços
13.4 Homologado o resultado da licitação, os licitantes classificados terão o prazo de 05 (cinco) dias, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.5 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela administração.
13.6 Os licitantes remanescentes quando convocados terão o mesmo prazo disposto no subitem.
13.7 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, e dos licitantes que aceitarem cotar
preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
14. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1 Encerrado o procedimento licitatório, o processo será encaminhado a será elaborado o respectivo Termo de
Contrato, 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.
14.1.1. 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 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.
14.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
da Adjudicatária e aceita pela Administração.
14.2. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, 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.
14.3. 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 ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Federal, devendo a comprovação da manutenção ser anexada ao processo.
14.4. 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.
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15. DO PREÇO
15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
17. DO PAGAMENTO
17.1. O prazo para pagamento será de no máximo 20 (vinte) dias, contados a partir da data da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura pela Contratada e dos documentos exigidos neste Edital e anexos para o pagamento.
17.2. 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 pela CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas.
17.2.1. 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.
17.3. 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 após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
17.4. Nos termos do Decreto Estadual nº 35.320, de 2014, que concede isenção de ICMS nas operações ou
prestações internas destinadas a órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta e suas
Fundações e Autarquias, o valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço dos respectivos
produtos, contido nas propostas vencedoras do processo licitatório, devendo o fornecedor demonstrar a dedução,
expressamente, no documento fiscal, conforme o disposto no § 5º, do Art. 1º, do referido decreto.
17.4.1. Nos casos a que se refere o subitem acima, o servidor/setor responsável pelo pagamento verificará se o
documento fiscal foi emitido nos termos do § 5º do Art. 1º do Decreto nº 35.320, de 2014 (Isenção do ICMS).
17.5. 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.
17.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
17.6.1. Será retido para o Fundo Empreender 1,6% das empresas de médio porte ou superior e 1% das empresas
de pequeno porte, nos termos do inciso II, do art. 7º, da Lei nº 10.128/2013.
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17.6.2. 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.
17.7. O pagamento será efetuado por meio de Autorização de Pagamento, mediante depósito em conta
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 em âmbito Federal, pelo prazo de até cinco anos.
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.
19. DIS
DISPOS
POSIÇÃO
ÇÃO GERAIS
19.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
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 do Federal, sendo
excluída do processo a empresa que estiver nele inscrita e demais meios de averiguação desta condição.
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.
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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 eletrônico http://crmvpb.org.br/, e também poderão
ser lidos e/ou obtidos no endereço supracitado, nos dias úteis, no horário das 12:00 ás 17:00 de, mesmo endereço
e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
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 Justiça Federal da Comarca de João
Pessoa-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;
20.
20. DA ATA DE REG
REGIST
ISTRO DE PREÇO
REÇOS
21.1 Poderão ser registrados ao preço do primeiro colocado, tantos fornecedores quantos sejam necessários,
obedecida a ordem de classificação.
21.2 A Ata de Registro de Preços não obriga a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍB a
firmar contratação na quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto,
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de
fornecimento, em igualdade de condições.
21.3 O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial da União, e
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
21.4 A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍB monitorará, pelo menos
trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o preço praticado no mercado, constantemente, e poderá
rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou
de fato que eleve os custos dos bens registrados.
21.5 Se a proposta ultrapassar o preço de mercado, a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA
PARAÍB convocará o fornecedor para ajustar o preço registrado.
21.6 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante
requerimento fundamentado com apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-
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primas, listas de preços de fabricante, etc.) que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de
mercado tornar-se superior ao preço registrado.
21.7 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do
fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.
21.8 Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior à média daqueles apurados pela CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍB para o objeto.
30.
30. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO
REÇOS
30.1 O registro de preços efetuado com base nesta licitação terá prazo de validade de 12 (doze)
meses, contado a partir da data da publicação no Diário Oficial da União.
31.
31. DO CANCELAMENTO E DA SUSP
USPENSÃO DO REG
REGISTRO DE PREÇO
REÇOS
31.1 O registro de preços poderá ser cancelado ou suspenso nos seguintes casos:
a) pela Administração, por meio de edital, quando for por ela julgado que o fornecedor esteja definitiva ou
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências desta concorrência, ou pela não observância
das normas legais ou ainda no interesse do Conselho, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a
data da decisão;
b) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar definitiva ou temporariamente
impossibilitado de cumprir as exigências desta concorrência. Neste caso, a solicitação deverá ser formulada
com antecedência mínima de 30.(trinta) dias em relação à data pretendida para o cancelamento ou a suspensão
temporária, estando sujeito a julgamento por Comissão Julgadora designada para tanto.
40.
40. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI / PB, a crédito
do beneficiário, no prazo de 20 (vinte) dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE,
acompanhado dos documentos fiscais devidamente atestados.
§ 1º Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento será
interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de
prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
§ 3º - Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estipulado, a CONTRATANTE se obriga a pagar
uma multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, sobre o valor vencido, a título de compensação
financeira, desde que não haja fatos impeditivos provocados pela CONTRATAD A.
41.
41. RECU
RECURSOS
41.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de apresentar recurso;
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41.2 Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia da licitante,
durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões pelas demais
licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios, sendo
concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso e os mesmos três dias para a apresentação
das contra razões pelas demais licitantes, se for de seu interesse (art. 26, caput do Decreto 5.450/2005).
41.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
41.4 No caso de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá:
41.4.1 Rever sua decisão fundamentadamente;
41.4.2 Prestar informações e submeter o assunto à decisão da autoridade superior, que poderá dar ou negar
provimento ao recurso.
41.4.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação, quando for o caso, apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
41.5 A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes durante a realização da sessão importará na
decadência do direito de interpor recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora.
41.6 Decididos os recursos, a própria autoridade julgadora fará a adjudicação do objeto à licitante vencedora e a
homologação da licitação.
42.
42. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
ÇÃO
42.1 Homologado o resultado da licitação, a licitante vencedora terá prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da
data do recebimento da comunicação da CRMV-PB, para apresentar os documentos, se já estiverem vencidos os
prazos de validade dos documentos apresentados para habilitação.
42.2 Após a aprovação dos documentos de que tratam o item anterior, a(s) licitante(s) vencedora(s)
terá(ão) o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação da CRMV-PB, para
receber e assinar o contrato integrante deste Edital, conforme Anexo VII.
42.3 No caso de a(s) licitante(s) vencedora(s), convocada(s) dentro do prazo de validade da sua proposta,
recusar(em)-se a assinar o contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, o Pregoeiro examinará as
ofertas subseqüentes e a qualificação das demais licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma que atenda ao Edital e seja declarada vencedora.
43.
43. OBRIGA
IGAÇÕES E RESPO
RESPONSABILID
BILIDADES DOS LICI
LICITANTES
A licitante é responsável:
43.3 Pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação;
43.4 Pela manutenção do compromisso de executar o objeto deste Edital, nas condições estabelecidas,
dentro do prazo de validade da proposta, caso vencedora da licitação;
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43.5 Pelo cumprimento dos prazos e demais exigências deste Edital;
43.6 Pela leitura de todas as condições da contratação constantes da minuta do contrato a ser assinada, de
que trata o Anexo VII, não sendo admitida alegação posterior de desconhecimento;
43.7 Pela não utilização ou divulgação de quaisquer informações sigilosas às quais tenha acesso
em virtude deste Pregão.
44.
44. OBRIGA
IGAÇÕES E RESPO
RESPONSABILID
BILIDADES DO CRMVCRMV-PB
a)Em decorrência deste Edital, a CRMV-PB se compromete a:
44.1 cumprir todas as normas e condições do presente Edital;
44.2 fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias à plena execução do
contrato a ser celebrado.
45.
45. SANÇÕES ADMINIS
INISTRATI
ATIVAS
45.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de
registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de 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, garantido o direito à
ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DA PARAÍB,
PARAÍB e será impedido de licitar, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa.
45.2 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no sítios pertinentes.
45.3 A Administração poderá aplicar as seguintes multas:
45.3.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, garantida a prévia defesa, a CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA
PARAÍBA, poderá aplicar as penalidades de acordo com a Lei de Licitações e
Contratos Administrativos;
45.3.2 A multa será aplicada na época da infringência, nos seguintes percentuais:
I - De 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor dos materiais não entregues por dia de atraso, observado o
prazo de 10 (dez) dias corridos, não contrariando o que preconiza o § 4º Inciso II Art.40, da Lei 8.666/93, após
a solicitação do objeto à Contratada. A referida multa não impede que a Contratante rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993;
II - De 10% (dez) por cento do valor contratado, no caso de recusa injustificada para a assinatura do contrato;
III - De 10% (dez) por cento do valor contratado, no caso de inexecução total do contrato,
independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;
IV - De 10% (dez) por cento do valor contratado, no caso do licitante dar causa à rescisão do contrato.
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23.3.3 A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja
insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do valor homologado.
45.3.3 As multas, quando não descontadas nos termos do subitem anterior, deverão ser colocadas à
disposição no Setor Financeiro da Contratante, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, contado da data da
ciência expressa por parte da contratada.
45.3.4 Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Contratante fará a devida cobrança judicial, ficando
a inadimplente impedida de licitar ou contratar com a Administração, enquanto não quitar as multas devidas.
4 5 . 3 . 5 O faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DA PARAÍB enquanto não quitar as multas devidas;
45.3.6 As multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem às irregularidades constatadas.
46.
46. PEDIDO
PEDIDOS DE ESCL
SCLARECIM
RECIMENTOS E IMPU
IMPUG
PUGNAÇÕES
Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências, ou impugnar o Edital, observando-se em
relação a essas solicitações e impugnação que:
46.1 As impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro até dois dias úteis antes da data fixada para abertura
da sessão pública, na forma eletrônica por intermédio do e-mail licitaca
itacao
cao@crmvpb.org.
@crmvpb.org.br (art. 18, caput do
Decreto 5.450/2005);
46.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet (art. 19 do Decreto 5.450/2005);
46.3 Caberá ao Pregoeiro decidir no prazo de 24 horas;
46.4 Acolhida a impugnação, será marcada nova data para realização do certame.
47.
47. REV
REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICI
LICITAÇÃO
A CRMV-PB poderá, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente, mediante parecer escrito
e devidamente comprovado, revogar a presente licitação ou, em caso de constatação de ilegalidade de ofício, ou
por provocação de terceiros, anular o procedimento licitatório, total ou parcialmente.
48.
48. DISPO
DISPOSIÇ
SIÇÕES FIN
FINAIS
48.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
48.2. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
48.3 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
48.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
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48.5 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.
48.6 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
da Paraíba ou da União.
48.7 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
48.8 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
48.9 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à
sessão pública do pregão constarão de ata divulgada em Diário Oficial.
48.10 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no
parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
48.11 É vedado à contratada sub-contratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste pregão.
48.12 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
48.13 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
48.14 O edital poderá ser obtido em CD ou Pendrive, na CPL, endereço no preâmbulo do edital
mediante recibo ou pelo site http://crmvpb.org.br
48.15 Outras informações poderão ser obtidas através dos telefones (83) 331
3315-334
3348 / 3315-3412
412
ou pelo e-mail licita
itação@crmvpb.org.b
crmvpb.org.br
pb.org.br
49.
49. DO FORO
Fica ELEI
ELEITO O FORO DE JOÃO PESSOA / PB para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato, em
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e como prova de assim haverem,
entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado
pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo
valor original.
João Pessoa - PB, 26 de Março de 2015.

Ivana Lucena
Presidente CPL-CRMV-PB
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ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFIC
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTIDADE, PRO
PROPOSTAS E CO
CONDIÇÕES COMERCIAIS DO
MATERI
ERIAL.
(papel timbrado da empresa)

Razã
azão So
Social
cial:
CNPJ:
CNPJ:
Endereç
ereço:
Nome do Re
Represen
resentante Leg
Legal:
Estado Civil:
RG:
ITEM UNI
UNID
01

UND

Nacionali
alidade:
CPF:
CPF:
ESPECI
ESPECIFIC
FICAÇÃO

FORNECIMENTO PARCELADO DE PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE TODAS AS COMPANHIAS
COM TAXAS DE EMBARQUE, INCLUINDO: COTAÇÃO; RESERVA,
TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO / REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO
E EMISSÃO DE BILHETES (IDA E/OU VOLTA) PARA A CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA.

MENO
ENOR TA
TAXA DE
ADMIN
DMINISTRAÇÃO
POR SERVIÇO

POR EXT
EXTENSO
ENSO
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2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS
2.1 – Local de fornecimento: CRMV-PB;
2.2 Des
Designa
ignar um preposto aceito pela C R M V - PB para representá-la dur
durante a exe
execução do
Contrato, bem como um prom
promotor de vendas
vendas munido de sistema de comunica
unicaçã
cação,
ção, que pe
permita sua
local
calização ime
imedia
diata para atendim
tendime
ndimento fora do hor
horário comercial, inc
inclusive aos sáb
sábados, dom
domingo
ingos e
feria
riados, dura
durante vinte e quatro ho
horas inin
ninterrupt
rruptas.
as.
2.2.1 É intransferível a outrem
outrem, no to
todo ou em parte, os ser
serviços avença
nçados pela CRMVCRMV-PB.
2.3 – Prazo de validade da proposta: 60 dias;
2.3.1 - A REM
REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA IN
INCIDIRÁ SOBRE A EM
EMISSÃO DE BILH
BILHETES, NÃ
NÃO
INCIDIN
INCIDINDO SOBRE COTA
OTAÇÃO
ÇÃO, RES
RESERV
ERVA, TRANSFERÊNC
SFERÊNCIA, MARCAÇÃO
ÇÃO / RE
REMARCAÇÃO E
CANCELAMENTO.
2.4 – Prazo de entrega: IMEDI
EDIATO
ATO / DIARIAMENT
ENTE, a contar da data da solicitação.
2.5 – A CRMV-PB, utilizará da prerrogativa de fiscalizar os preços praticados por seus fornecedores
para validar os valores a serem pagos, portanto deverão ser cotados por todas as companhias
disponíveis a título de averiguação.
2.6 – Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado através de transferência bancária, a crédito do
beneficiário, no prazo de 20 dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE,
acompanhado dos documentos fiscais devidamente atestadas;
2.7 – Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e
quaisquer outros que porventura recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que
estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Local e Data,

Assinatura

do

Diretor

ou

Representante

Legal
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ANEXO II
MINU
INUTA DE DECL
DECLARAÇÃO
ÇÃO DE ATEN
ATEND
ENDIMENTO AOS
REQ
REQUISI
UISITOS DE HABILI
BILITAÇÃO
ÇÃO

(papel timbrado da empresa)
DECLARO(AMOS), para os devidos fins, que tomei(amos) conhecimento de todas as informações
constantes do edital do PREG
PREGÃO PRESENCIAL Nº. XX / 2015
015 – CRMV-PB / CPL.

Declaro(amos), ainda que atendemos a todas exigências habilitatórias e que detenho(emos)
capacidade técnico operacional (instalações, aparelhamento e pessoal) para fornecimento do(s)
objeto(s) para o(s) qual(is) apresentamos proposta.

Local e Data,

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
• Nome ou razão social
• CPF/CNPJ
• Endereço, telefone e Fax
•

Nome

e

identificação

do

representante

legal.
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ANEXO III

DECL
DECLARAÇÃO
ÇÃO DE FATOS IMPEDI
IMPEDIT
PEDITIVOS
(papel timbrado da empresa)

........................................................, inscrito no CNPJ Nº ..............................., por intermédio do seu representante
legal,

Sr.

(a)

......................................................................,

portador

(a)

de carteira de identidade Nº

................................ do CPF Nº .................................................. DECLARA, que não tem contra si fatos impeditivos
para sua habilitação ou que desabonem sua conduta, comprometendo-se a informar eventuais e
futuras ocorrências neste sentido, sob as penas da lei.

Local e Data

Assinatura

do

Diretor

ou

Representante

Legal
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ANEXO IV

DECL
DECLARAÇÃO
ÇÃO DE ATEN
ATEND
ENDIMENT
ENTO AO INCISO XXXII
XXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃ
UIÇÃO FEDER
DERAL

(papel timbrado da empresa)

Ref. ( Ide
Identif
tificação do li
licita
itante )

.................................................................., inscrito(a) no CNPJ Nº ..............................., por intermédio do seu
representante legal, o(a) Sr.(a)......................................................................................................, portador(a) da
carteira de Identidade Nº............................................... DECLARA, para fins do dispositivo no inciso V do art.
27 da Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
menor aprendiz.

Local e Data,

Assinatura

do

Diretor

ou

Representante

Legal
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ANEXO V

DECL
DECLARAÇÃO
ÇÃO PARA MICRO
ICROEMPRES
PRESA
EMPRE
PRESA DE PEQ
PEQUENO PORTE

E

(papel timbrado da empresa)

..................................................................................inscrita no CNPJ № .......................................... Por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)

........................................................................ Portador(a) da Carteira de

identidade №..................................... e CPF ........................................... DECLARA, para os devidos fins legais ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos da legislação vigente.

Local e Data,

Assinatura

do

Diretor

ou

Representante

Legal
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ANEXO VI
MINU
INUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
REÇOS

PREG
PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX / 2015
PRO
PROCES
CESSOS ADMINÍ
INÍSTRATI
ATIVO Nº. XXX / 201
2015

Aos zxzxx dias do mês de zxzxzxzxz do ano de dois mil e XXX, na sala de reuniões da Comissão
Permanente de licitação, localizada na XXX, XX, XX, bairro, João Pessoa-PB, a CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA,
PARAÍBA, daqui em diante designado meramente C R M V - PB, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.ºXXXX, neste ato representado pelo XXXXXXX, portador da Carteira de
Identidade RG N.º XXXX SSP-XX e do CPF/MF N.º XXXXXXXX, de acordo com as atribuições que lhe
foi conferido, em conformidade com o resultado do PREG
PREGÃO PRESENCIAL N.º XX /XXX
2014,
14 resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 ,
REG
REGISTRAR OS PREÇO
PREÇOS para eventual AQUIS
QUISIÇÃ
IÇÃO DE ZXZX
ZXZXZXZX
ZXZXZXZX
ZXZXZXZ
ZXZXZXZ
XZXZXZX
XZX, das empresas que
propôs os preços mais baixos, resolve registrar os preços nos seguintes termos:
EMPRES
PRESA
CNPJ:
Lote

VENC
ENCEDORA:
ESPECI
ESPECIFIC
FICAÇÃO

TOTAL: R$ ZXZXZX (ZXZXZXZX
(ZXZXZXZXZXZX
ZXZXZXZX
ZXZXZXZ
ZXZXZX
ZXZXZXZX
ZXZXZXX
ZXX)

Und

Qde

Preço Unit.
Registr
strado

Preço
Glo
obal
Gl
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Os Lotes nºs: zx, , foram cancelados por não termos obtido cotações e por estarem superfaturados.
A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R$ ZXZXZXZ
(ZXZXZXZXZXZXZXZXZXZXZXZ) .
CLÁUSUL
SULA I - DA VALID
LIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência inicial de ZXZX (ZXZXZX) meses, a partir da sua
publicação no D.O.E – Diário Oficial do Estado, podendo, conforme Edital, ter a vigência prorrogada
por períodos inferiores ou por período igual ao inicial, limitandondo-se sua vigência to
total pe
pelo pra
prazo de 12
(meses) .
A existência de preços registrados não obriga a CRMV-PB a adquirir o material, sendo facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSUL
SULA II - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
Sempre que julgar necessário, a CRMVCRMV-PB solicitará durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
o fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de Empenho, que
será enviada via fax ao FORN
FORNECEDO
ECEDOR. O qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
CLÁUSUL
SULA III - DA UTILIZ
ILIZAÇÃO DA ATA DE REG
REGISTRO DE PREÇO
REÇOS
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do
Edital do PRE
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX / 2015, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.
Apresente Ata de Registro de Preços poderá ser usado por Órgãos interessado, desde que autorizada
pelo CRMV-PB.
CLÁUSUL
SULA IV - DAS DISPO
DISPOSIÇÕ
SIÇÕES FIN
FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do PREG
PREGÃO P R E S E N C I A L Nº XX / 2015 e seus anexos e as
propostas da empresas:
ZXZXZXZXZXXZ, ZXZXZXZXZXZX, ZXZXZXZXZX e ZXZXZXZXZXXZXZXZXZXZXZX.
CLÁUSUL
SULA V- DO FORO
Fica eleito o foro de João Pessoa - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização
da presente ata.
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João Pessoa-PB, de

CRMV-PB

EMPRE
PRESA

de 2015.

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

ANEXO VII – MINU
INUTA DO CONTRATO
ATO
MINUTA DO CONTRATO N.º
PREG
PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX / 2015
SIS
SISTEMA REG
REGISTRO DE PREÇO
REÇOS
PRO
PROCES
CESSOS ADMINÍ
INÍSTRATI
ATIVO Nº. XXX / 201
2015
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
DA PARAIBA
–
CRMV-PB
E
A
PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO
DE
PASSAGENS,
NA FORMA
ABAIXO:
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAIBA
–
CRMV-PB,
localizada na XXXXX, XX, Bairro XX, João Pessoa-PB, CEP. xxx, inscrita no CNPJ sob n° xxxxx neste ato
representado pelo Presidente: xxxx brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº xxxx
SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº xxxx., doravante denominada simplesmente de CON
CONTRATANTE e,
de outro lado, a Firma
, CGC N°
, com sede a
Rua
,
neste
ato
representada
legalmente
por
, residente e domiciliado a Rua
, portador do
, CPF:
, doravante denominada simplesmente de
RG n°
CONTRATADA, tem entre si justo e acertado, por força do presente instrumento, que será regido pela
Lei Federal n° 8.666/93 e suas modificações posteriores, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e
pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSUL
SULA PRIM
RIMEIRA - DO OBJETO
CONTRATAÇÃO
ESPECIA
PR
ESTA
ÇÃO
SERVIÇO
ÇÃO DE EMPRESA ESPECI
ALIZADA PARA P
REST
AÇÃ
O DE SERVIÇ
OS DE
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO FORNECIM
ECIMENT
ENTO PARCELADO DE PASSA
SSAGENS AÉREAS
NACIONAIS E INTERN
ERNACIONAIS. COMPRE
PREEND
ENDEND
ENDO A COTA
OTAÇÃO
ÇÃO, RESERV
ESERVA, EMISSÃO
SÃO, REMARCAÇÃO
ÇÃO E
CANCEL
CELAMENTO DE PASSAGENS. PARA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA
PARAÍBA - CRMVCRMV-PB. CONFORME ESPECIF
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DES
DESTE EDITA
DITAL.
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CLÁUSUL
SULA SEGUNDA – DO PREÇ
REÇO E ESPECIFIC
SPECIFICAÇÃO
O preço global do presente contrato é de R$
(
) no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, incluindo todas as despesas de
transporte e entrega da mercadoria, sendo os seguintes preços unitários por item:
UNID
ITEM UNI
01

UNID

ESPECI
ESPECIFIC
FICAÇÃO

PREÇO
PREÇO UNI
UNITÁRIO
POR EMISSÃO

FORNECIMENTO PARCELADO DE PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE TODAS AS
COMPANHIAS COM TAXAS DE EMBARQUE, INCLUINDO
COTAÇÃO; RESERVA, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO /
REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES
(IDA
(IDA E/OU
/OU VOLTA) PARA AO CRMV-PB

PARÁGRAFO ÚNIC
NICO – A re
remuneração da CONTRATADA inc
incidir
idirá sobr
obre a emis
missão de bilhe
bilhetes (IDA
(IDA E/OU
/OU
VOLTA), não inc
incidind
idindo sobre cotação, res
reserv
erva, trans
ransferênc
rência, marcaç
arcação / remar
remarcação e canc
cancelamento
mento.
CLÁUSUL
SULA TERC
ERCEIR
EIRA – DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS
O valor contratado poderá ser revisto, antes do prazo previsto para repactuação, com vistas à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d”, inciso II, art.
65 da Lei nº. 8.666/93, mediante solicitação formal do CONTRATADO, obedecida a seguinte condição:
As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de planilha analítica e documentos que
comprove a superveniência de fatos imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária
ou extracontratual, porém de conseqüência incalculáveis, demonstrando seu impacto nos custos
do contrato.
CLÁUSUL
SULA QUARTA
RTA – DA ATU
ATUALIZAÇÃO
ÇÃO FIN
FINANCEIR
CEIRA
O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE, a título de compensação financeira, ao pagamento
de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor efetivamente executado, medido e não pago, desde
que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
CLÁUSUL
SULA QUIN
UINTA – DO LOCAL DE EN
ENTREG
REGA E DAS CONDIÇÕ
DIÇÕES DE RECEBI
RECEBIMENTO
A CONTRATADA obriga-se a entregar os serviços no local determinado de acordo com os prazos
estabelecidos na proposta, ou seja, IMEDIATO - contados a partir da data da solicitação, no endereço:
xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxx sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste instrumento.
I - A entrega deverá ser realizada perante a Comissão de Recebimento (Fiscal/Gestor do
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Contrato) designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:
II - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá o
termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.
III - Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento
serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a à aplicação de multa sobre o
valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste
instrumento.
CLÁUSUL
SULA SEXTA – DA VIGÊNC
ÊNCIA
O contrato terá a duração até o fim do exercício, com início a partir da sua assinatura, e eficácia a
partir da sua publicação na imprensa oficial.
CLÁUSUL
SULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI / PB, a
crédito do beneficiário, no prazo de 20 (vinte) dias corridos da data de aceitação do bem, pela
CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais devidamente atestados.
§ 1º Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento será
interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o
decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em
que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
§ 3º - Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estipulado, a CONTRATANTE se obriga a
pagar uma multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, sobre o valor vencido, a
título de compensação financeira, desde que não haja fatos impeditivos provocados pela
CONTRATADA.
§ 4º - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
seguinte:xxxxxxxxxxxxxx.
§ 6º Fazer menção
ção na NOTA FIS
FISCAL do ENQ
ENQUADRAMENTO da empresa para fins do dis
disposto no §5º,
fican
cando a empres
presa
esa respo
esponsá
ponsáv
nsável pela ver
veracida
idade das in
informaçõ
ações pre
prestadas.
as.
CLÁUSUL
SULA OITAVA - DAS OBRIGA
IGAÇÕES
Constituem obrigações das partes:
I - Da CON
CONTRATADA:
a) Entregar os serviços no local determinado de acordo com os prazos estabelecidos na
proposta, ou seja, IMEDIATO - contados a partir da data da solicitação, no endereço:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) Fornecer juntamente com o objeto do pregão toda a sua documentação fiscal.
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos,
envolvidos na execução do contrato;
e) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) O percentual de desconto será INDEPENDENTE de qualquer promoção que as Empresas de
aviação venham ofertar;
h) Compromete-se a manter durante o prazo de execução do contrato o padrão das
exigências de habilitação e qualificação constates no edital;
i) Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execução deste contrato;
j) Manter um funcionário à disposição do CONTRATANTE, munido de sistema de
comunicação que permita sua localização imediata para atendimento fora do horário
comercial, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
k) Fornecer ao CRMV-PB, sempre que requisitado bilhetes de passagens nacionais ou
internacionais, de qualquer companhia aérea que atenda o trecho e os horários solicitados;
l) A CONT
CONTRATADA fica obriga
obrigada a repass
passa
ssar para CRMVCRMV-PB, todo e qual
qualquer des
descont
onto no preç
preço
eço
da pas
passagem
sagem que venha a ser
ser conce
oncedido pela companhia aér
aérea,
ea, quer em fu
funçã
nção do horário
do voo, época do ano, promoções esp
especi
eciais, descon
scont
preços
faturados para as passage
sagen
onto sobre os preç
eços fatu
gens
nacionai
onais e interna
rnaciona
ionais e outro
outros.
m) Emitir o bilhete na companhia aérea, na data, no horário e no vôo solicitados pela
CONTRATANTE, ao preço ofertado pela companhia aérea.
n) Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a comprovação dos valores
vigentes das tarifas à data de emissão das passagens, mediante informação expedida pelas
companhias aéreas em papel timbrado, para verificação se esses valores, inclusive os
promocionais, são devidamente registrados no Departamento de Aviação Civil – DAC.
o) Emitir relatório mensal constando as seguintes informações: data da emissão, nome do
passageiro, Nº. do bilhete, trecho, tarifa plena, tarifa aplicada, e taxa de remuneração da agência.
p) Responsabilizar-se por danos causados ao CRMV-PB, ou a terceiros decorrentes de culpa ou
dolo na execução dos serviços contratados;
q) Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, inclusive atualização de documentos de controle de arrecadação de
tributos e contribuições federais (SRF, Dívida Ativa, FGTS e INSS).
r) Repassar a C R M V - PB todo e qualquer desconto, bonificação ou promoção que indicam
no preço dos serviços demandados;
s) Pela não utilização ou divulgação de quaisquer informações sigilosas às quais tenha acesso
em virtude deste Pregão.
t) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes aos serviços, objeto desta licitação;
u) É intransferí
nsferível a out
outrem, no to
todo ou em parte, os ser
serviços avença
nçados pela CRMVCRMV-PB.
II - Da CONTRATANTE:
a) Acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto contratual;
b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa efetuar a entrega dos produtos
dentro das normas estabelecidas no contrato;
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c) Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em conformidade com o
objeto contratado;
d) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,
imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a
regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;
e) Devolver com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora dos padrões e normas
constantes da proposta da CONTRATADA;
f) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
g) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais ou Faturas
correspondentes às quantidades efetivamente entregues;
CLÁUSUL
SULA NONA - DAS PENALID
LIDADES
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da
CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades: I Advertência que será aplicada sempre por escrito;
II - Multa, nos seguintes percentuais:
a) Multa no importe de 0,1% (um décimo por cento) do valor devido sobre o fornecimento ou parte
dele, por dia de atraso na entrega ou na assistência técnica;
b) Mais multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou da parcela, no caso de atraso
superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades.
III - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Federal;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 anos.
V - Rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização à
CONTRATANTE por perdas e danos;
VI - Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante;
VII - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
a contar da intimação do ato.
VIII - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.
a) As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual, incluídos eventuais atrasos,
decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei
civil.
§ 1º - As multas estipuladas nos inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
§ 2º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou
Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente, se julgar conveniente.
§ 3º - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando
o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações
assumidas.
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CLÁUSUL
SULA DÉCIM
DÉCIMA - DA FIS
FISCALIZ
LIZAÇÃO
ÇÃO
A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente
designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com
o previsto no edital e na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução
ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE
do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar
a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do
contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
§ 1º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução
do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício
redibitório, como tal definido pela lei civil.
§ 2º O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do fornecimento
ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da proposta da
CONTRATADA.
CLÁUSUL
SULA DÉCIM
DÉCIMA PRI
PRIMEIR
EIRA - DAS ALTER
TERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 de Lei
N.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.
CLÁUSUL
SULA DÉCIM
DÉCIMA SEG
SEGUNDA - DOS RECU
RECURSO
RSOS ADMINIS
INISTRATIV
ATIVO
IVOS
Das decisões proferidas pela Administração caberão:
I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;
II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que não
caiba recurso hierárquico;
III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato
ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a
decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo,
sob pena de responsabilidade.
CLÁUSUL
SULA DÉCIM
DÉCIMA TERC
ERCEIR
EIRA - DA RES
RESCISÃO
I - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos
incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do Art. 79,
inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma Lei.
II - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento, conforme Art. 77 da Lei 8.666/93.
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Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos
comprovados.
CLÁUSUL
SULA DÉCIM
DÉCIMA QUARTA - DAS DIS
DISPOSIÇÕ
SIÇÕES GERAIS E FIN
FINAIS
I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de
forma alguma, em alteração contratual.
II - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora ajustado. Caso os
serviços de assistência e manutenção técnicas sejam, por força de previsão legal ou contratual, de
responsabilidade de terceiro, a CONTRATADA será solidariamente responsável pelos mesmos,
respondendo, assim, por eventuais falhas, defeitos ou danos decorrentes da mencionada
prestação de serviços.
CLÁUSUL
SULA DÉCIM
DÉCIMA QUIN
UINTA - DA PUBLICAÇÃO
ÇÃO
A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma
resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal N.º 8.666/93.
CLÁUSUL
SULA DÉCIM
DÉCIMA SEXT
SEXTA - DOS CASOS OMISSO
SSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSUL
SULA DÉCIM
DÉCIMA SÉT
SÉTIMA – DA VINCU
INCULAÇÃO
ÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato vincula-se ao edital do PREG
PREGÃO PRESENIAL XXX / 2015 e à proposta do
licitante vencedor, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.
CLÁUSUL
SULA DÉCIM
DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica ELEI
ELEITO O FORO DA CID
CIDADE DE JOÃO PESSOA/
PESSOA/PB para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação
deste contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e como
prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que, depois de lido e
achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas
as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.
João Pessoa – PB,

de
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de 2014.
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TESTEMUNHAS:

