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O  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DA PARAÍBA,  através  do  Pregoeiro  nomeado  através  da  portaria  nº
2239/2018, de 06 de novembro de 2018  publicada no Diário da Justiça de 07 de novembro de 2018 torna
público,  para conhecimento dos interessados,  que se encontra aberto processo licitatório,  na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO), regido pela Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos
Decretos  n°s  3.693,  de  20  de dezembro de  2000,  e  3.784,  de  06  de  abril  de  2001,  Lei  Complementar
nº123/2006  e  subsidiariamente  pela  Lei  n°  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  e  ainda  pelas  condições  e
exigências estabelecidas neste edital. Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos
requisitos de habilitação, a proposta de preços (envelope 1) e a documentação de habilitação (envelope 2)
deverão ser entregues no Auditório do Tribunal de Júri do Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua
Pedro Firmino, Centro s/n – Patos/PB, no dia 11 de outubro de 2019, às 09:00 horas   ou no primeiro dia
útil  subsequente,  na  hipótese  de  não  haver  expediente  naquela  data,  ocasião  em que  se  dará  início  ao
credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.

1 – DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento
e instalação de esquadrias de alumínio no Fórum da Comarca de Patos, conforme especificações no
Termo de Referência elaborado pela Gerência de Contratação e aprovado pela Gerência de Apoio
Operacional.

2 – DOS ANEXOS

2.1 – Integram este edital
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Minuta de Contrato;
Anexo III– Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV – Modelo de declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Habilitação;
Anexo V – Modelo de Declaração de que não Emprega Mão De obra infantil;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Habilitação;
Anexo VII – Modelo de Termo de Compromisso;
Anexo VIII –Recibo.

3 – DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar da presente licitação exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006, do ramo de atividade compatível com o
objeto da licitação, que apresentarem  no dia 11 de outubro de 2019, às 09:00 horas  ao Pregoeiro, em
sessão pública, no endereço constante no preâmbulo deste edital:

a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;
b) a  declaração  de  que  atende  aos  requisitos  de  habilitação  para  participar  do  presente
procedimento licitatório, cujo modelo consta do Anexo deste edital, em separado dos envelopes
1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1);

       d) os documentos de habilitação (envelope 2).

3.2 – Não poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas:

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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3.2.1 Constituídos sob a forma de consórcio;
3.2.2 Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.
3.2.3 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Poder;
3.2.4 Estejam incluídas  no Cadastro  Nacional  de Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  no Portal  da
Transparência  da  Controladoria  Geral  da  União  -  CGU,  no  site  http://www.transparencia.gov.br/ceis/,
respeitada a área de abrangência de cada punição.
3.2.5 Estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa
– CNIA, no site www.cnj.jus.br;
3.2.6 Estejam incluídas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar com a Administração Pública

Estadual – CAFIL-PB;
3.2.7 Estejam em processo de falência, dissolução ou liquidação;
3.2.8  Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme inciso
III, do art. 9º da Lei 8.666/93.
3.2.9 Tenha objeto social, atividade principal e/ou secundária incompatível com o objeto licitado, de
acordo com a tabela CNAE.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 – No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a
apresentação dos seguintes documentos:

4.1.1 – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo
eventual  da  gerência  da  sociedade,  e  demais  que  se  achar  pertinente,  ou  ato  constitutivo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando
o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando
esta capacidade jurídica;
4.1.2 –  procuração  pública,  particular  ou  carta  de credenciamento,  podendo ser  utilizado o
modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente
quanto à formulação de lances verbais e a praticar de todos os demais atos inerentes ao Pregão,
acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1, para fins de
confirmação  de  poderes  para  subscrevê-la,  ou  ainda  cópia  de  traslado  de  procuração  por
instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;
4.1.3 – Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou
comprovação  de  enquadramento  mediante  apresentação  de  Certidão  expedida  pela  Junta
Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007 ,  expedida pelo
Departamento  Nacional  de  Registro  de  Comércio  –  DNRC, exigida  somente  para
microempresa  e  empresa  de  pequeno  porte  que  queira  se  beneficiar  do  tratamento
diferenciado e favorecido, na presente licitação, caso necessário, na forma do disposto na
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014,ou
ainda, comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria
da Receita Federal, para ter direito ao mesmo benefício anteriormente mencionado, com
datas de emissões até 60(sessenta) dias antes do dia da sessão de licitação. 

4.2 – O representante da licitante presente à sessão deverá entregar ao Pregoeiro os documentos relativo ao
credenciamento, acompanhado da respectiva cédula de identidade ou equivalente, bem como a declaração de
atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos
de Habilitação”;

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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4.3 – Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte  do  processo  licitatório,  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente,  ou
conferido por servidor desta Comissão, inclusive o Pregoeiro ou membro de sua equipe de apoio no decorrer
da sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos
de validade;

4.4 – A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestar
em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada a participação
de qualquer interessado representando mais de um licitante, ressalvados os casos em que os licitantes não
estejam concorrendo para o mesmo item do objeto do certame, quando será admitida a participação do
mesmo representante para item diversificado, se for o caso. Referido representante poderá ser acompanhado
por outras pessoas, que poderão assessorá-lo, sendo vedada a manifestação de qualquer natureza por essas
outras pessoas;

4.5 –  A não  apresentação  ou  incorreção  de  qualquer  documento  de  credenciamento,  bem assim o  não
comparecimento  do  licitante  ou  de  seu  representante  legal  à  sessão,  inviabilizará  a  participação  do  (s)
licitante (s)  no certame.  Neste caso,  o (s)  portador (es)  dos envelopes poderá (ão) assistir  apenas como
ouvinte(s),  não  podendo  rubricar  documentos  ou  fazer  qualquer  observação  em  ata  ou  mesmo  de  se
manifestar  ou  interferir  no  desenvolvimento  dos  trabalhos,  ressaltando  que  quando  a  documentação  de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será
entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

4.6 – Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS  

5.1 – A proposta de preços deverá:
5.1.1 – ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa dizeres como os
seguintes:

Ao Pregoeiro do
Tribunal de Justiça da Paraíba
Pregão Presencial n°  007 /2019
Envelope 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
(nome, razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

5.1.2 – preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mínimas do objeto,  conforme Termo de Referência,  modelo
anexo;
c) conter a cotação de preço unitário e total, em real, dos itens listados no lote, incluídos
todos os impostos, taxas e demais encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada;
e) número do CNPJ da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá as notas fiscais
referentes  à  execução  do  futuro  contrato,  indicação  essa,  indispensável  para  efeito  de

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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empenho da despesa e realização do pagamento.

5.2 – Não será aceita oferta de materiais/serviços com características diferentes das indicadas no Anexo I
deste edital.

5.3 –  A apresentação  das  propostas  implicará  plena  aceitação,  por  parte  da  licitante,  das  condições
estabelecidas neste edital.
5.4 – os preços apresentados devem: 

a) refletir os de mercado no momento; 
b) compreender  todas  as  despesas  incidentes  sobre  o  objeto  licitado,  tais  como  materiais,
impostos, tarifas, taxas, fretes, seguros etc…; 
c) ser irreajustáveis durante a validade da proposta;

5.5 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a partir da data constante no subitem 3.1;

5.6 – Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alterações
ou  alternativas  nas  condições/especificações  estipuladas.  Não  serão  consideradas  as  propostas  que
contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;

5.7 – O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas no
subitem 14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

6 – DA HABILITAÇÃO 

6.1 – A documentação de habilitação deverá:
6.1.1 – ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa dizeres como os
seguintes:

Ao Pregoeiro do
Tribunal de Justiça da Paraíba
Pregão Presencial n°  007/2019
Envelope 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

6.1.2 – e constar do seguinte:

                           6.1.2.1 – Pessoa Jurídica já cadastrada, conforme artigos 34 a 37 da Lei nº 8.666/93:

a) CRC – Certificado de Registro Cadastral deste Tribunal de Justiça ou o SIREF – Sistema
Integrado de Registro de Fornecedores do Estado da Paraíba, vigente, que atenda aos requisitos
previstos  na  Lei  n°  8.666/93,  em  substituição  à  documentação  concernente  à  habilitação
jurídica, à qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal, no qual deverão constar,
impreterivelmente, os prazos de validade de cada documento, assegurado o direito de apresentar
a documentação atualizada e regularizada junto ao CRC/SIREF.  Não será aceito o registro
cadastral  do SICAF,  em virtude deste  Órgão não ser abrangido pelo referido sistema,
conforme disposição do parágrafo único do art. 13 do Decreto n° 3.555/2000;

b) Certidão Negativa de Débito Trabalhista, conforme Lei nº 12.440/2011, de 07 de julho

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2019130316

de 2011, caso não esteja incluso no CRC ou no SIREF;

c) Qualificação Econômica financeira

c.1) Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial  ou  extrajudicial, expedida  pelo(s)
distribuidor(es) da sede do licitante ou de seu domicílio, ou que já tenham tido, no caso de
Pessoa  Jurídica  em  recuperação  judicial,  certidão  emitida  pela  instância  judicial
certificando o cumprimento do plano de recuperação homologado em juízo.

 c.1.1.  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial  referente  aos  processos
distribuídos  pelo  PJe  (  processos  judiciais  eletrônicos)  da  sede  da  licitante  ou  de  seu
domicílio.

 c.1.1.1 A certidão descrita no subitem c.1.1 somente é exigível quando a certidão
negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial  da  sede  da  licitante  ou  de  seu
domicílio(subitem  c.1.)  contiver  a  ressalva  expressa  de  que  não  abrange  os
processos judiciais. Eletrônicos.

c.1.2. a data de emissão das certidões supracitadas, deverão ser emitidas até sessenta
dias anteriores ao dia da sessão,  caso não esteja especificado outro prazo de
validade ou autenticação  no documento.

d) DA VISTORIA

d.1. O licitante poderá vistoriar o local, através de seu responsável técnico, onde serão executados
os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura das propostas, com o objetivo
de inteirar-se  das  condições  e  grau  de  dificuldade  existentes,  mediante  prévio  agendamento  de
horário, junto ao Gerente do Fórum, Sr. Getúlio Luiz Camboim de Oliveira pelo telefone (83) 3423-
3633.
d.2. O Termo de Vistoria (Anexo deste Termo) será fornecido em papel timbrado do próprio TJ e
assinado pelo servidor responsável pela sua emissão;
d.3.  Após  a  vistoria,  não  serão  aceitas  alegações  futuras  quanto  ao  desconhecimento  de  fatos,
quantidades,  especificações,  levantamentos,  medições  ou quaisquer  outros  fatores  inerentes  que
venham compor a proposta de preços a ser apresentada;
d.4. Caso a empresa opte por não realizar a visita, o representante legal da empresa deverá emitir
declaração, em papel timbrado da empresa, de que assume todos os riscos de não vistoriar o local da
execução de serviço;
d.5.  Com  a  emissão  da  declaração,  não  serão  aceitas  alegações  futuras  quanto  ao
desconhecimento de fatos, quantidades, especificações, levantamentos, medições ou quaisquer
outros fatores inerentes que venham compor a proposta de preços a ser apresentada.

e)  Declaração, em papel timbrado, firmada por representante legal da  Pessoa Jurídica, de que
não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme
modelo  Anexo ao presente edital;

f)  Declaração,  em papel  timbrado,  de que não há superveniência de fato impeditivo para a
habilitação, conforme modelo Anexo ao presente edital;

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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g) Termo de compromisso, em papel timbrado, firmada por representante legal da Pessoa
Jurídica, declarando a inexistência, bem como assumindo compromisso de não permitir
ingresso  nos  quadros  societários  e/ou  de  empregados  da  Pessoa  Jurídica,  cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta,  colateral  ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive,  dos  magistrados  ocupantes  de  cargos  de  direção ou no exercício  de  funções
administrativas,  assim  como  de  servidores  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e
assessoramento  vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades  situadas  na  linha
hierárquica  da  área  encarregada  da  licitação,  ficando  desde  já  ciente  de  que  a
inobservância  dessa  vedação  acarretará  a  rescisão  imediata  do  fornecimento  a  ser
celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme modelo constante
Anexo ao presente edital;

h)  Declaração ou comprovação de enquadramento mediante apresentação de Certidão expedida
pela  Junta  Comercial,  nos  termos  da  Instrução  Normativa  nº  103 de  30  de  abril  de  2007,
expedida pelo Departamento Nacional  de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente
para microempresa e empresa de pequeno porte que queira se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido, na presente licitação, caso necessário, na forma do disposto na
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014,ou
ainda, comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria
da Receita Federal, para ter direito ao mesmo benefício anteriormente mencionado, com
datas de emissões até 60(sessenta) dias antes do dia da sessão de licitação. 

                             6.1.2.2 – Pessoa Jurídica não cadastradas deverão apresentar a seguinte documentação:

a) da Habilitação Jurídica:
a.1) registro comercial, no caso de empresa individual;
a.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo
eventual da gerência da sociedade,  e demais que se achar pertinente,  ou ato constitutivo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por  ações,  acompanhado de documentos  de eleições  de seus administradores,
observando-se  que  citada  documentação  ficará  dispensada,  nesta  ocasião,  se  apresentada
cópia quando do credenciamento do representante do licitante;

b) da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
b.1) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo(s)
distribuidor(es) da sede do licitante ou de seu domicílio, ou que já tenham tido, no caso de Pessoa
Jurídica  em  recuperação  judicial,  certidão  emitida  pela  instância  judicial  certificando  o
cumprimento do plano de recuperação homologado em juízo.

 b.1.1.  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial  referente  aos  processos
distribuídos  pelo  PJe  (  processos  judiciais  eletrônicos)  da  sede  da  licitante  ou  de  seu
domicilio.

 b.1.1.1 A certidão descrita no subitem b.1.1 somente é exigível quando a certidão
negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial  da  sede  da  licitante  ou  de  seu
domicílio(subitem  b.1.)  contiver  a  ressalva  expressa  de  que  não  abrange  os
processos judiciais. Eletrônicos.

b.1.2. a data de emissão das certidões supracitadas, deverão ser emitidas até sessenta

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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dias anteriores ao dia da sessão, caso não esteja especificado outro prazo de validade ou
autenticação  no documento.

c) da Regularidade Fiscal:
c.1) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vigente na data
prevista para abertura da licitação;
c.2) prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, ( Através de documento ou
certidão que possua o número da inscrição, ex. Alvará CND municipal e etc.) se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou de sua isenção;
c.3) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, representada pela Certidão Conjunta
Negativa  de  Débitos  Relativos  a  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,  ou
documento(s) equivalente(s), na forma da lei;
c.4) prova de regularidade com a:

I) Fazenda Estadual, e;
II) Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou documentos equivalentes, na
forma da Lei;

c.5) prova de regularidade relativa à Seguridade Social,  representada pela CND Certidão
Negativa de Débitos,(INSS)ou documento(s) equivalente(s), na forma da lei;
c.6) prova  de  regularidade  relativa  ao  FGTS,  representada  pelo  CRF  –  Certificado  de
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
c.7) Certidão Negativa de Débito Trabalhista, conforme Lei nº 12.440/2011, de 07 de
julho de 2011;
c.8)  As certidões fiscais  positivas de débitos  com efeitos negativas,  terão os  mesmos efeitos das
certidões de débitos negativas.

d) DA VISTORIA

d.1. O licitante poderá vistoriar o local, através de seu responsável técnico, onde serão executados
os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura das propostas, com o objetivo
de inteirar-se  das  condições  e  grau  de  dificuldade  existentes,  mediante  prévio  agendamento  de
horário, junto ao Gerente do Fórum, Sr. Getúlio Luiz Camboim de Oliveira pelo telefone (83) 3423-
3633.
d.2. O Termo de Vistoria (Anexo deste Termo) será fornecido em papel timbrado do próprio TJ e
assinado pelo servidor responsável pela sua emissão;
d.3.  Após  a  vistoria,  não  serão  aceitas  alegações  futuras  quanto  ao  desconhecimento  de  fatos,
quantidades,  especificações,  levantamentos,  medições  ou quaisquer  outros  fatores  inerentes  que
venham compor a proposta de preços a ser apresentada;
d.4. Caso a empresa opte por não realizar a visita, o representante legal da empresa deverá emitir
declaração, em papel timbrado da empresa, de que assume todos os riscos de não vistoriar o local da
execução de serviço;
d.5. Com a emissão da declaração,  não serão aceitas  alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos,
quantidades, especificações, levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes que venham compor

a proposta de preços a ser apresentada.

e)  Declaração, em papel timbrado, firmada por representante legal da  Pessoa Jurídica, de que
não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme
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modelo  Anexo ao presente edital;

f)  Declaração,  em papel  timbrado,  de que não há superveniência de fato impeditivo para a
habilitação, conforme modelo Anexo ao presente edital;

g) Termo de compromisso, em papel timbrado, firmada por representante legal da Pessoa
Jurídica, declarando a inexistência, bem como  assumindo compromisso de não permitir
ingresso  nos  quadros  societários  e/ou  de  empregados  da  Pessoa  Jurídica,  cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta,  colateral  ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive,  dos  magistrados  ocupantes  de  cargos  de  direção ou no exercício  de  funções
administrativas,  assim  como  de  servidores  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e
assessoramento  vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades  situadas  na  linha
hierárquica  da  área  encarregada  da  licitação,  ficando  desde  já  ciente  de  que  a
inobservância  dessa  vedação  acarretará  a  rescisão  imediata  do  fornecimento  a  ser
celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme modelo constante
Anexo ao presente edital;

h) Declaração ou comprovação de enquadramento mediante apresentação de Certidão expedida
pela  Junta  Comercial,  nos  termos  da  Instrução  Normativa  nº  103 de  30  de  abril  de  2007,
expedida pelo Departamento Nacional  de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente
para microempresa e empresa de pequeno porte que queira se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido, na presente licitação, caso necessário, na forma do disposto na
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, ou
ainda, comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria
da Receita Federal, para ter direito ao mesmo benefício anteriormente mencionado, com
datas de emissões até 60(sessenta) dias antes do dia da sessão de licitação. 

6.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do
processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou autenticada por
servidor desta Comissão, inclusive o Pregoeiro ou membro de sua equipe de apoio no decorrer da sessão de
licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

6.3 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número
do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte (condição válida,
também, para pagamento dos serviços, se for o caso):

6.3.1 – se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
matriz, ou;
6.3.2 – se o licitante for a filial, todos os documentos  fiscais deverão estar com o número do
CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no
próprio documento  que  é  válido  para  matriz  e  filiais,  bem assim quanto  ao Certificado de
Regularidade do FGTS,  quando o licitante  tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo,  desta  forma,  apresentar  o  documento  comprobatório  de  autorização  para  a
centralização, ou;
6.3.3 – se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial,
os  documentos  deverão  ser  apresentados  com  o  número  de  CNPJ  da  matriz  e  da  filial,
simultaneamente;
6.3.4 – serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
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6.4 – as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for  declarado  o  vencedor  do  certame,  para  a  regularização  da  documentação,  pagamento  ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

6.5 – o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas
nos subitens 14.6 e 14.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante;

7 – DO PROCEDIMENTO 

7.1 – No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes
legais, o Pregoeiro receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos
de habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação
(envelope 2);

7.2 – Depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeiro, pelo que se
recomenda que todos os  interessados em participar  da licitação estejam no local  designado 15 (quinze)
minutos antes do referido horário, bem como de propostas/documentação que não se façam acompanhar de
representante do licitante devidamente credenciado;

7.3 – Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente  os  envelopes  contendo  as  propostas,  ocasião  em  que  será  procedida  à  verificação  da
conformidade  das  propostas  com  os  requisitos  estabelecidos  neste  edital,  com  exceção  do  preço,
desclassificado-se as incompatíveis;

7.4 – No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer
novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;

7.4.1 – a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem decrescente dos preços;
7.4.2 – dos lances ofertados não caberá retratação;

7.5 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores
das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais);

7.6 – Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

7.7 – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente
de valor;

7.7.1 – Os lances serão ofertados sobre o valor total do Lote Único 

7.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na manutenção
do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
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7.9 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado para a contratação;

7.10 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando houver no mínimo dois licitantes e um deles
manifestar seu desinteresse em apresentar novos lances;

7.11 –  Declarada  encerrada a  etapa competitiva  e  ordenadas as  ofertas,  de  acordo com o menor  preço
apresentado,  o  Pregoeiro  examinará  a  aceitabilidade  da  primeira  classificada,  quanto  ao  objeto  e  valor,
decidindo motivadamente a respeito;

7.12 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope
contendo  os  documentos  de  habilitação  apenas  do  licitante  que  apresentou  a  melhor  proposta,  para
verificação do atendimento das condições fixadas no edital;

7.13  – No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos  habilitatórios  do  licitante  com  a  proposta  classificada  em  segundo  lugar,  e  assim
sucessivamente, até que um licitante, dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às
condições fixadas neste edital;

7.14 – Nas situações previstas nos subitens 7.9, 7.11 e 7.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;

7.15 – Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes
sendo declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto
do certame;

7.16 – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os “Documentos de
Habilitação”, durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certame). Após,
as Pessoa Jurídica poderão retirá-los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os
licitantes que não se habilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que
não haja manifestação de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;

7.17 – Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeiro e por todos os
licitantes presentes.

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 – Esta licitação é do tipo menor preço do lote único, em estrita observância do disposto no inciso V do
art. 8° do Decreto n° 3.555/2000;

8.2 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste edital;

8.3 – Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro
lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital,  apresente o  MENOR
PREÇO DO LOTE ÚNICO, observando-se o preço máximo aceitável  pela Administração que é de:  R$
18.977,43 ( dezoito mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos).
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8.4 – Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances
verbais, se for o caso, o Pregoeiro procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2º
do artigo 45 da Lei nº 8.666/93;

8.5 –  No  caso  de  divergência  entre  o  valor  numérico  e  o  valor  por  extenso  informado  pelo  licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário, desde
que o valor final não seja superior ao valor classificado em primeiro lugar.

9 – DO DIREITO DE PETIÇÃO (ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO E RECURSO)

9.1 – No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa  poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  este  instrumento  convocatório,  cuja
petição deverá ser dirigida ao Pregoeiro;

9.1.1 – caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
9.1.2 – acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame;

9.2 – declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;

9.3 –  o(s)  recurso(s),  que  não  terá(ão)  efeito  suspensivo,  será(ão)  dirigido(s)  à  autoridade  superior,
Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar
sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente
informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo;

9.4 – o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

9.5  – decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará o resultado da licitação.

9.6 – a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;

10 – DA ENTREGA DOS PRODUTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1. A entrega dos produtos, assim como a prestação dos serviços de instalação serão executados no
prédio do Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n – Patos/PB, no prazo máximo
de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da ordem de fornecimento/empenho em horário a ser
ajustado com a Gerência do Fórum, mediante agendamento pelo telefone (83) 3423-3633.

10.1.1.  As  despesas relativas  a  produção como,  impostos,  fretes,  custos  diretos  e/ou  indiretos
correrão por conta da empresa vencedora do certame, bem como os custos de instalação e reparo
de  locais  que  por  ventura  tenham que  abertos  e/ou  reabertos  para  a  perfeita  instalação  das
esquadrias.
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10.2. A identificação de qualquer material em discordância com a solicitação ou com a Nota Fiscal emitida,
fora das especificações exigidas, em condições diferentes daquelas apresentadas na proposta, ou, ainda,
que apresente qualquer vício que o torne imprestável ao fim que se destina, implicará na recusa por parte
do servidor responsável pelo recebimento.

10.3. A entrega do(s) produto(s) e execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo servidor
Getúlio Luiz Camboim de Oliveira, Gerente do Fórum da Comarca de Patos, designado para esse fim,
permitida a assistência de terceiros.

10.4. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
. a)provisoriamente,  no  ato  da  entrega  do(s)  produto(s)  e  execução  dos  serviços  para  posterior

verificação da conformidade do material/serviços com as especificações do objeto contratado;
. b)definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após criteriosa

verificação de que o produto/serviços adquiridos encontram-se em perfeitas condições de uso e
atendem as especificações do objeto contratado.

.
10.5. A CONTRATADA deverá efetuar a troca dos produtos e/ou refazerem os serviços que não atenderem
às especificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da
solicitação.

10.6. O(s) representante(s) do TJPB anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa -
dos.

11–DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  E DO PAGAMENTO  

11.1- CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1.1 A despesa correrá por conta da funcional programática Unidade Orçamentária: 
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05.901 02 122 5046 4892 33.90.30 270

Reserva Orçamentária nº 1067

11.2 – DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

11.2.1  -  As  condições  de  Liquidação  e  Pagamentos  estão  contidas  no  item  7  “DA LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO” do Termo de Referência anexo a este Edital.

12 – DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, sendo
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posteriormente submetido à Autoridade competente, para a homologação.

13 – DAS SANÇÕES 

13.1 – Demais sanções estão previstas no item 8 “ SANÇÕES", no Termo de Referência do presente
Edital.

13.2 – o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o
caso,  descredenciado  no  SIREF  –  Sistema  Integrado  de  Registro  de  Fornecedores  da  Secretaria  de
Administração deste Estado pelos órgãos competentes, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no
contrato e das demais cominações legais;

13.4 –  a  recusa  injustificada  do  licitante  vencedor  em assinar  o  Contrato  ou  instrumento  equivalente,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 –  Após  a  declaração  do  vencedor  da  licitação,  não  havendo  manifestação  dos  licitantes  quanto  à
intenção  de  interposição  de  recurso,  o  Pregoeiro  adjudicará  o  objeto  licitado,  que  posteriormente  será
submetido à homologação pelo Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, autoridade máxima do
Órgão;

14.1.1 – no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará e homologará o objeto licitado;

14.2 –  a  Administração  poderá  revogar  a  licitação  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  parecer  escrito  e  devidamente
fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto n° 3.555/2000;

14.3 – decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que o tendo aceito sem objeção,
venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;

14.4 – a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e
condições,  bem como na  obrigatoriedade  de  assinatura  o  contrato  ou  documento  equivalente,  no  prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis;

14.5 –  o  Pregoeiro,  em  qualquer  momento,  poderá  promover  diligências  objetivando  esclarecer  ou
complementar a instrução do processo;

14.6 – Não serão considerados motivos para:
a) Desclassificação, a simples omissões ou erros materiais na proposta ou da documentação, desde que sejam
irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam
os direitos dos demais licitantes;
b) Inabilitação, a falta das declarações das alíneas “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 6.1.2.1 bem como as alíneas

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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“d”,“e”, “f” e “g”,   do subitem 6.1.2.2 do Edital,  caso o representante da Pessoa Jurídica esteja presente e
faça constar o conteúdo da declaração exigida, na Ata de sessão.

14.7 –  As  normas  disciplinadoras  desta  licitação  serão  sempre  interpretadas  em favor  da  ampliação  da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação/fornecimento;

14.8 –  Na  hipótese  de  ocorrer  lapso  do  licitante  e  o  mesmo colocar  a  declaração  de  atendimento  aos
requisitos de habilitação, bem como qualquer documento pertinente à proposta de preços dentro do envelope
de habilitação, ou vice-versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará
autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
aplicando-se por analogia o disposto no subitem 4.5 acima;

14.9 – A Licitante vencedora não poderá subcontratar o objeto contratual.

14.10  – os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeiro, que se baseará nas disposições
contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;

14.11 -  O  presente  Edital  e  seus  anexos  são  complementares  entre  si,  de  modo  que  qualquer  item,
especificação ou detalhamento de proposta constante em um desses documentos, mesmo que ausente no
outro, serão considerados válidos e eficazes; 

14.12 – os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada
aos interessados na licitação;

14.13 – o extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, na página
da internet deste Órgão www.tjpb.jus.br,  na qual poderá ser realizado o download da integra do Edital.
Informações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeiro na sala da Comissão Permanente de Licitação
através do  e-mail.preg  e  @tjpb.jus.br nos horários de funcionamento do Órgão de segunda a Sexta feira de
8:00 às 15:00 horas.

João Pessoa (PB),  27  de setembro de 2019.

Nélson de Espíndola Vasconcelos
Pregoeiro

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO: 
1.1.  O  presente  termo  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  para
fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio no Fórum da Comarca de Patos, conforme
especificações deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1.Tendo  em vista  as  altas  temperaturas  do  alto  sertão  da  Paraíba,  se  faz  necessário  a
instalação de portas de vidro no hall de entrada do Fórum da Comarca de Patos, devido as
instalações  de  ares-condicionados  e  por  consequência  proporcionará  aos  magistrados,
servidores e jurisdicionados os quais serão beneficiados com essa climatização.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES ESTIMATIVA DA DESPESA:

LOTE ÚNICO

Item Descrição mts² Quant Valor
Unitário

Valor Total 

1 Esquadrias em vidro temperado de 10mm incolor com al-
tura de 3,15m x 3,90 de largura, perfazendo um total de
36,85m2.; alumínio na cor branco (fachada tipo corrediça
com bandeira superior (sendo 2 fixo e 2 portas) com seis
puxadores modelo H de 45 cm e eixo de 30cm;

12,285
03 4.432,51 R$ 13.297,53

2 Esquadrias  em  vidro  temperado  de  10mm   -  largura:
2,00/Altura: 3,15m, num total de 6,30 m2 – Alumínio na
cor branco – fachada tipo corrediça com bandeira superi-
or (sendo 1 fixo e 1 porta) com puxador modelo H de 45
cm e eixo de 30 cm;

6,30
01 2.268,90 R$ 2.268,90

3 Esquadrias em vidro incolor de 10mm – largura: 1,80/al-
tura X 3,15 – total 5,67m² – alumínio na cor branco (fa-
chada tipo corrediça com bandeira superior (sendo 1 fixo
e 01 porta) com um puxador modelo H de 45 cm e eixo
de 30cm);

5,67
01 2.061,55 R$ 2.061,55

4 Esquadrias em vidro incolor de 10mm – largura 1,28/ al-
tura 3,15, total 4,032m² – painel fixo com bandeira supe-
rior – alumínio na cor branco.

4,032
01 1.349,45 R$ 1.349,45

VALOR TOTAL R$ 18.977,43

3.1. A execução dos serviços de instalação deverá ser de acordo com os projetos elaborados pela
Gerência de Arquitetura do TJPB, anexo deste Termo.

4. DA ENTREGA DOS PRODUTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1.  A  entrega  dos  produtos,  assim  como  a  prestação  dos  serviços  de  instalação  serão
executados no prédio do Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n –
Patos/PB, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da ordem de
fornecimento/empenho  em  horário  a  ser  ajustado  com  a  Gerência  do  Fórum, mediante
agendamento pelo telefone (83) 3423-3633.

4.1.1.  As despesas relativas  a produção como, impostos,  fretes,  custos diretos  e/ou
indiretos correrão por conta da empresa vencedora do certame, bem como os custos de
instalação e reparo de locais que por ventura tenham que abertos e/ou reabertos para a
perfeita instalação das esquadrias.

4.2. A identificação de qualquer material em discordância com a solicitação ou com a Nota
Fiscal  emitida,  fora  das  especificações  exigidas,  em  condições  diferentes  daquelas
apresentadas na proposta, ou, ainda, que apresente qualquer vício que o torne imprestável ao
fim que se destina, implicará na recusa por parte do servidor responsável pelo recebimento.
4.3. A entrega do(s) produto(s) e execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo
servidor Getúlio Luiz Camboim de Oliveira, Gerente do Fórum da Comarca de Patos, designado
para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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4.4. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
. provisoriamente,  no  ato  da  entrega  do(s)  produto(s)  e  execução  dos  serviços  para

posterior verificação da conformidade do material/serviços com as especificações do
objeto contratado;

. definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após
criteriosa verificação de que o produto/serviços adquiridos encontram-se em perfeitas
condições de uso e atendem as especificações do objeto contratado.

4.5. A CONTRATADA deverá efetuar a troca dos produtos e/ou refazerem os serviços que não
atenderem às especificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar
do recebimento da solicitação.
4.6.  O(s)  representante(s)  do  TJPB  anotará(ão)  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.

5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:
Unidade  Orçamentária  –  ______;  Função  –  __;  Subfunção  –  ___;  Programa  –  ____;
Projeto/Atividade – ____ – __________________________________; Natureza da Despesa – ________ –
__________________;  Fonte  de  Recurso  –   e/ou  Unidade  Orçamentária  –  ______;  Função  –  __;
Subfunção  –  ___;  Programa  –  ____;  Projeto/Atividade  –  ____  –
_____________________________________________;  Natureza  da  Despesa  –  ________  –
__________________; Fonte de Recurso – .
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: (X) Global                  (   ) Por lote
TIPO DE EMPENHO: Ordinário
Reserva Orçamentária nº ______

6. DA VISTORIA
6.1.  O  licitante  poderá  vistoriar  o  local,  através  de  seu  responsável  técnico,  onde  serão
executados  os  serviços  até  o  último  dia  útil  anterior  à  data  fixada  para  a  abertura  das
propostas,  com  o  objetivo  de  inteirar-se  das  condições  e  grau  de  dificuldade  existentes,
mediante  prévio  agendamento  de  horário,  junto  ao  Gerente  do  Fórum,  Sr.  Getúlio  Luiz
Camboim de Oliveira pelo telefone (83) 3423-3633.
6.2. O Termo de Vistoria (Anexo deste Termo) será fornecido em papel timbrado do próprio TJ e
assinado pelo servidor responsável pela sua emissão;
6.3. Após a vistoria, não serão aceitas alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos,
quantidades, especificações, levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes
que venham compor a proposta de preços a ser apresentada;
6.4. Caso a empresa opte por não realizar a visita, o representante legal da empresa deverá
emitir  declaração, em papel timbrado da empresa,  de que assume todos os riscos de não
vistoriar o local da execução de serviço;
6.5.  Com  a  emissão  da  declaração,  não  serão  aceitas  alegações  futuras  quanto  ao
desconhecimento  de  fatos,  quantidades,  especificações,  levantamentos,  medições  ou
quaisquer  outros  fatores  inerentes  que  venham  compor  a  proposta  de  preços  a  ser
apresentada.

7. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO:
7.1.  A  CONTRATADA  deve  apresentar,  após  o  recebimento  definitivo  do  objeto,  nota
fiscal/fatura,  em  arquivo  digital  por  e-mail  –  fiscalizacao@tjpb.jus.br,  entregues  ao  setor
responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento da execução do
serviço.

7.1.1. Os documentos de liquidação devem ser apresentados da seguinte forma:

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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7.1.1.1.  Arquivo  01  - 1.  Nota  Fiscal  com descrição  do  contrato  e  mês  da
competência do serviço.  Arquivo 02 - 1.  Certidões de Regularidade Fiscal  -
Federal, Estadual e Municipal, válidas; 2. Certidão de Regularidade FGTS - CRF;
3.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas;  4.  Relatórios  e  documentos
específicos  solicitados  no  contrato,  apenas  nos  casos  em  que  o  contrato
solicite;
7.1.1.2.  Declaração  de  optante  pelo  Sistema  Integrado  de  Pagamento  de
Impostos e Contribuições – SIMPLES, se for o caso; 

7.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 15 (quinze) dias, contados
da data da protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios,
mediante ordem bancária creditada em conta-corrente da CONTRATADA.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das
situações  abaixo  especificadas,  sem  que  isso  gere  direito  a  alteração  de  preços  ou
compensação financeira:

7.3.1. Atestação de conformidade do material entregue e de conformidade da 
instalação;
7.3.2. Apresentação da comprobação discriminada no item 7.1.1.

7.4. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste termo de referência.
7.5. Nos casos de  eventuais  atrasos  de pagamento,  desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  fica  convencionado  que  os  encargos  moratórios
devidos  pelo  CONTRATANTE,  entre  a  data  acima  referida  e  a  correspondente  ao  efetivo
pagamento da nota fiscal/fatura, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM
= I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016, assim apurado:

I = 
365

i I = 
5,84/100
365

I = 0,00016

Onde i = taxa percentual anual no valor de 5,84%.

8. SANÇÕES:
8.1. Com  fundamento  nos  artigos  86  e  87  da  Lei  n.º  8.666/1993,  no  artigo  7º  da  Lei
10.520/2002, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação de multas, a serem recolhidas no prazo
de  10  (dez)  dias,  contados  da  notificação,  conforme  as  infrações  cometidas  e  o  grau  de
gravidade respectivo, indicados abaixo:

8.1.1. 1% (um por cento) do valor do empenho, por dia de atraso na entrega, até o
máximo  de  20%  (vinte  por  cento).  O  atraso  superior  a  20  (vinte)  dias  corridos
configurará  a  inexecução  total  da  obrigação  assumida,  sem  prejuízo  da  rescisão
unilateral da avença;
8.1.2. Multa de 20% do valor empenhado, quando a CONTRATADA:

a) Incorrer na inexecução total das obrigações assumidas; 
b) transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE;
c) fraudar no fornecimento do objeto da contratação;
d) apresentar comportamento inidôneo;

8.2. Para os fins do item 8.1.2. alínea “d” reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos
nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
8.3. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao beneficiário da
nota de empenho.
8.4. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o beneficiário da nota de empenho obrigado
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da comunicação oficial.

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
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8.5. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente as penas de:
8.5.1. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
8.5.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
do Estado da Paraíba, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

8.6. Será remetida à Central de Compras do Estado da Paraíba, cópia do ato que aplicar a
penalidade  de  declaração  de  inidoneidade  ou  da  decisão  final  do  recurso  interposto  pela
CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

9. DOS ENCARGOS DAS PARTES:
9.1. As  partes  devem  cumprir  fielmente  as  obrigações  assumidas,  respondendo  pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
9.2. O beneficiário da nota de empenho deve:

9.2.1. Manter, durante a vigência do avençado, as condições de habilitação exigidas
na  licitação,  devendo  comunicar  ao  TJPB  a  superveniência  de  fato  impeditivo  da
manutenção dessas condições;
9.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou  em  parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou
incorreções;
9.2.3. Responder  pelos  danos  causados  diretamente  ao  TJPB  ou  a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo fornecimento do objeto e na prestação da garantia;
9.2.4. Respeitar  as  normas  de  controle  de  bens  e  de  fluxo  de  pessoas  nas
dependências do TJPB.

9.3. São expressamente vedadas ao beneficiário da nota de empenho:
9.3.1. A  veiculação  de  publicidade  acerca  deste  fornecimento  e  da  respectiva
prestação da garantia, salvo se houver prévia autorização do TJPB;
9.3.2. A subcontratação para a execução do fornecimento e instalação do objeto;
9.3.3. A contratação de servidor requisitado, a disposição e/ou pertencente ao quadro
de pessoal do TJPB, durante a vigência desta avença.

9.4. O TJPB deve:
9.4.1. Expedir a ordem de fornecimento;
9.4.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fornecedor para a
fiel execução do avençado;
9.4.3. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da
unidade responsável pelo recebimento;
9.4.4. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

10. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:
GECON – Gerência de Contratação

11. UNIDADE FISCALIZADORA:
Gerência do Fórum da Comarca de Patos/PB
Gerência de Apoio Operacional

Em João Pessoa, 25 de agosto de 2019

Assinado Digitalmente
André da Silva Camilo

Gerente de Contratação

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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APROVAÇÃO
Aprovo o presente Termo de Referência, em ______/______/______

_________________________________________________________
Pela GEAPO

Carimbo e Assinatura

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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Complemento A do Termo de Referência- Vistoria

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

Modalidade de Licitação
Número

Atestamos para fins de comprovação junto ao Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  relativamente  ao  Edital  ___/____,  que  o  Sr.(a)
___________________________________,  RG  de  número  _____________,  CPF  de  número
________________, indicado pela empresa _______________________________________, visitou
nesta data, as instalações físicas do _________, onde obtiveram subsídios e todas as
informações relevantes para elaboração de sua proposta comercial para a licitação em
questão.

Patos/PB, _____/_____/_____ 

Responsável:
Matrícula:

Representante da Licitante
CPF:

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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Complemento B do Termo de Referência- PROJETOS

Os licitantes deverão solicitar os projetos (plantas) por e-mail constante no rodapé deste Edi-
tal, ou acessar o site do TJ-PB:  www.tjpb.jus.br campo “ licitações” 

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br

http://www.tjpb.jus.br/


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2019130316

ANEXO II – MINUTA CARTA  CONTRATO

CONTRATANTE: O Estado da Paraíba, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  com sede na Praça João Pessoa, s/n, Centro, nesta cidade de João Pessoa – PB,
inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  09.283.185/0001-63,  neste  ato  representado  por  seu
Presidente, Desembargador MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS,  residente e domiciliado
nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

CONTRATADA:  A  empresa  ________________________,  inscrita  no  CNPJ(MF)  sob  o  n.º
________________, estabelecida na Rua ___________________, CEP _________, representada pelo
Senhor(a)___________________  da  Cédula  de  Identidade  n.º  __________________  e  CPF  nº
_____________________,  de  acordo  com  a  representação  legal  que  lhe  é  outorgada  por
estatuto social,  tendo em vista o decidido no Edital  de Pregão _____________nº _______,
Processo Administrativo  Eletrônico  nº  2019130316,  mediante  as  cláusulas  e  condições
seguintes.

1 – CONDIÇÕES GERAIS.

1.1  –  Em  razão  do  estabelecido  no  art.  62  da  Lei  nº  8.666/93,  a  contratação  será
materializada  através  da  presente  Carta  Contrato,  observadas  as  condições  a  seguir
enunciadas,  passando  as  partes,  já  qualificadas,  a  serem  doravante  designadas,
respectivamente, CONTRATADA e TRIBUNAL ou CONTRATANTE. 

2 – OBJETO:

2.1 – Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de esquadrias
de  alumínio no  Fórum  da  Comarca  de  Patos,  neste  Estado,  conforme  especificações
constantes do Termo de Referência,  cujos quantitativos, especificações e preços foram
previamente definidos, através do processo em epígrafe.

3 – VALOR DO CONTRATO

3.1  –  O preço total,  fixo  e  irreajustável,  conforme proposta  da Contratada e  Nota de
Empenho em anexo, é de R$ ________ (_________________),  de acordo com as seguintes
especificações:

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESTIMATIVA DA DESPESA:

ITEM DESCRIÇÃO UND
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL

R$

1 Esquadrias  em vidro  temperado  de  10mm incolor
com altura de 3,15m x 3,90 de largura, perfazendo
um total de 36,85 M²; Alumínio na cor branco (Fa-
chada tipo corrediça com bandeira superior (sendo 2
fixo e 2 portas) com seis puxadores modelo H de 45
cm e eixo de 30 cm);

03

2 Esquadrias em vidro incolor 10MM – Largura: 2,00 /
Altura: 3,15m, num total de: 6,30M² – Alumínio na
cor branco (Fachada tipo corrediça com bandeira su-

01

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
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perior (sendo 1 fixo e 1 porta) com um puxador mo-
delo H de 45 cm e eixo de 30 cm);

3 Esquadrias  em  vidro  incolor  de10MM  –  Largura:
1,80/Altura: 3,15 – total: 5,67M² – Alumínio na cor
branco (Fachada tipo corrediça com bandeira superi-
or (sendo 1 fixo e 1 porta) com um puxador modelo
H de 45 cm e eixo de 30 cm);

01 

4 Esquadrias  em  vidro  incolor  de  10MM  –  Largura:
1,28/Altura:  3,15 –  total:  4,03M² –  Painel  fixo com
bandeira superior – Alumínio na Cor Branco.

01

VALOR TOTAL

3.2 – No valor acima estão incluídas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciário,  bem como os custos  de instalação e reparo de locais  que por ventura
tenham que abertos e/ou reabertos para a perfeita instalação das esquadrias.

4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1--  A Contratada deverá entregar e executar os serviços no(s) local(is) indicado(s), em
dia  de  expediente  ou  não,  no  prazo  de  até  60  (sessenta)  dias  corridos, a  contar  do
recebimento da Nota de Empenho e mediante agendamento prévio pelo telefone:  (83)
3423-3633.

4.2 – Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pelo servidor Getúlio Luiz Camboim
de Oliveira – Gerente do Fórum de Patos.

4.3  –  O  recebimento  dos  serviços  será  feito  conforme Ordem de Serviço  da seguinte
forma:

a)  provisoriamente,  no  ato  da  entrega  do(s)  produtos  e  serviços(s),  para
posterior verificação da conformidade do serviço com as especificações do
objeto contratado;

b)  definitivamente,  em  até  15  (quinze)  dias  úteis,  contados  do  serviço
provisório, após criteriosa verificação de que os serviços encontram-se em
perfeitas  condições  de  uso  e  atendem  as  especificações  do  objeto
contratado. 

4.3   –  Os  serviços  serão  recusados  se  forem  entregues  em  desacordo  com  as
especificações exigidas na licitação;

4.4 – Somente serão aceitos os itens que obedecerem às descrições dispostas neste Termo
de Referência;

4.5 – Na eventualidade da Fiscalização apontar defeitos, falhas ou imperfeições, enquanto
não forem sanados os defeitos apontados, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 48
(quarenta  e  oito)  horas  ou  outro  determinado  pela  fiscalização,  o  serviço  não  será
recebido;

4.7  –  A  atestação  de  conformidade  da  entrega  do(s)  serviços(s)  caberá  ao  titular  da
Gerência de Apoio Operacional do TJPB, ou a outro servidor designado para esse fim.

4.8 – O(s) representante(s) do TJPB anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas  com  a  execução  do  objeto,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das faltas ou defeitos observados.

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
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5 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade  Orçamentária  –  ______;  Função  –  __;  Subfunção  –  ___;  Programa  –  ____;
Projeto/Atividade  –  ____  –  __________________________________;  Natureza  da  Despesa  –
________ – __________________; Fonte de Recurso –  e/ou Unidade Orçamentária – ______;
Função  –  __;  Subfunção  –  ___;  Programa  –  ____;  Projeto/Atividade  –  ____  –
_____________________________________________;  Natureza  da  Despesa  –  ________  –
__________________; Fonte de Recurso – .
Nota de Empenho nº ____________

6– VINCULAÇÃO

6.1 – Esta Carta Contrato está vinculada ao orçamento apresentado pelo Contratado às
fls.____ do PA nº. 2019130316.

7 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA GARANTIA

7.1 – O prazo de vigência será até o final do exercício financeiro.

7.2 – A garantia pela execução dos serviços será de 3 (três) meses.

8– DO PAGAMENTO
8.1. As condições de pagamento são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do

Edital de licitação em epígrafe.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Providenciar a autorização para o acesso do pessoal da CONTRATADA aos locais de
trabalho;
b) Dar conhecimento à CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horário de trabalho e demais condições exigidas;
c) Manter atualizados os documentos próprios dos registros de serviços que tenham
sido realizados pela CONTRATADA;
c)  Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e
comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;
e)  Manifestar-se  sobre  cada  uma  das  medições  dos  serviços  executados  pela
CONTRATADA;
f) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, após cada medição, os serviços
prestados pela CONTRATADA;
g) Notificar a CONTRATADA, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em
parte, os serviços realizados em desacordo com as regras deste contrato;
h) Notificar  a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações
assumidas neste contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas,
caso persista, de forma injustificada, a irregularidade;

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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i)  Notificar  a  CONTRATADA  acerca  de  eventual  conduta  inconveniente  de  seus
empregados quando da execução dos serviços ou na ocorrência de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;
j) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;
k)  Analisar  e  decidir,  após  comunicação  formal  da  contratada,  eventuais
inconsistências dos projetos em relação às normas técnicas e legislação vigente;
l)  Efetuar  o  pagamento à  Contratada,  depois  de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condições, preços, prazos estabelecidos neste contrato
e nas demais regras a ele aplicadas;
m)  Receber  provisoriamente  os  serviços  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias,
contados da comunicação escrita da Contratada;
n) Receber definitivamente os serviços no prazo, máximo, de até 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisório;
o) Exercer quaisquer outras atribuições derivadas da lei,  regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administração
Pública

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Realizar o objeto nas condições, preços e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitação, seus Anexos e sua proposta;
b) Fornecer todos os materiais para o serviço, conforme especificação da proposta, e
entregá-los devidamente acabado conforme Termo de Referência e seus anexos;
c) Reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificação dos Gestores/Fiscais do Contrato, os serviços nos quais forem constatadas
falhas,  imperfeições  ou  irregularidades  resultantes  da  execução  ou  do  material
empregado;
d) Providenciar, quando necessário e às suas custas, documentação e licenças para a
execução  dos  serviços,  taxas  incidentes,  matrícula  específica  para  os  serviços  e  o
certificado  de  taxa  de  contribuição  para  acidentes  de  trabalho,  junto  aos  órgãos
competentes;
e) Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;
f)  Executar  os serviços objeto do contrato,  de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei nº 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais
de primeira qualidade;
g) Comunicar imediatamente ao contratante, eventuais inconsistências dos projetos em
relação às normas técnicas e legislação vigente;
h) Manter no local pessoal especializado e demais elementos necessários à perfeita
execução dos serviços;
i)  Fornecer  todo  o  equipamento  necessário,  tais  como  ferramentas,  maquinaria  e
aparelhamento adequado à execução dos serviços;
j) Colocar e retirar placas indicativas dos serviços, conforme legislação vigente;
k) Providenciar a remoção de entulhos e detritos  acumulados no local  dos serviços
durante toda a execução e até o final;
l)  Arcar  com todas  as  despesas  decorrentes  do  Contrato,  incluindo  mão  de  obra,
distribuição,  seguros,  tributos  e  demais  encargos  incidentes  sobre  os  serviços
contratados;
m)  Assumir  como  exclusivamente  seus,  os  riscos  e  as  despesas  decorrentes  do
fornecimento de material, mão de obra, aparelhos e equipamentos necessários para a
boa e perfeita execução dos serviços contratados;

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
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n)  Responsabilizar-se  pela  idoneidade  e  pelo  comportamento  de  seus  empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;
o)  Responder  por  quaisquer  compromissos  assumidos  com  terceiros,  ainda  que
vinculados à execução do contrato;
p) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas;
q)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  ao  CONTRATANTE  ou  a  terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do Contrato, não
podendo  ser  arguido,  para  efeito  de  exclusão  de  responsabilidade,  o  fato  de  o
CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhamento da execução dos referidos
serviços;
r) Arcar com todos os encargos de natureza trabalhista,  previdenciária,  acidentária,
tributária,  administrativa  e  civil  decorrentes  da  execução  dos  serviços  objeto  do
contrato;
s) Responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurança dos serviços, bem como por
eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo;
t) Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de habilitação e
qualificação, exigidas para a contratação, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
u) Comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorrência de contratação
de  empregados  ou  a  admissão  em  seu  quadro  societário  de  pessoas  que  sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao TJPB.

10 – DA RESCISÃO

10.1. A  inexecução  total  ou  parcial  deste  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
10.2 – A rescisão deste contrato pode ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados  nos  incisos  I  a  XII  e  XVII  do  artigo  78  da  Lei  mencionada,
notificando-se  a  CONTRATADA com a  antecedência  mínima de  30  (trinta)
dias, exceto quanto ao inciso XVII;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

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

11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções relacionadas a execução do contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital de licitação em epígrafe.

12 – DO FORO -

12.1 - Para dirimir as questões decorrentes do presente instrumento, fica eleito o foro da
Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, com renúncia expressa a qualquer

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justas e acordes, assinam o
presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo, para que se produzam os efeitos legais.

Local e Data

CONTRATADO

CPF: CPF:

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(usar papel timbrado da empresa)
Local e data

Ao
Pregoeiro do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
João Pessoa (PB)

Senhor Pregoeiro,

Pela  presente,  designamos  o  Sr.(a)  _____________________________________________________,
portador (a) da carteira de identidade nº _________, expedida pela SSP do Estado de _____________, para
nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial nº __/2019, podendo o mesmo formular
lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o
direito de recurso e impugnação, assinar atas, recorrer de decisões administrativas e, enfim, praticar todos os
atos inerentes à referida licitação.

Atenciosamente,

_________________________________________
Assinatura

OBSERVAÇÃO – O presente documento deverá vir acompanhado, conforme o caso, de um dos documentos
citados no subitem 4.1.1 do edital, para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la.

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2019130316

ANEXO IV –  MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA
HABILITAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

(Nome da Pessoa Jurídica) _______________________, CNPJ/MF ou CIC nº. _________, sediada no (a)
__________________________ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

________________________, ____ de _____ de 2019.

_____________________________________________
Representante Legal da Pessoa Juridica

OBSERVAÇÃO – A presente declaração deverá estar contida no envelope 02 (Documentação), depois de
elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL

DECLARAÇÃO

________(nome  da  Pessoa  Jurídica)________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o
nº_____________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr  (a)
________________________________________________,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA, para efeito de participação
no processo licitatório pertinente ao Pregão Presencial n° ___/2019 do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, bem assim para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( )
OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

________________________, ____ de _________ de 2019.

____________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Pessoa Jurídica

OBSERVAÇÃO – A presente declaração deverá estar contida no envelope 02 (Documentação), depois de
elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

________(nome  da  Pessoa  Jurídica)________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o
nº_____________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr  (a)
________________________________________________,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
________________________e  do  CPF nº  ___________________,  DECLARA para  fins  do  disposto  no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, estar ciente plenamente dos requisitos de habilitação
para participar do procedimento licitatório Pregão Presencial nº __/2019 do Tribunal de Justiça da Paraíba.

________________________, ____ de ___________ de 2019.

_______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Pessoa Jurídica

OBSERVAÇÃO – O presente documento deverá ser entregue na abertura da sessão de licitação, depois de
elaborado em papel  timbrado do licitante  e  devidamente  assinado,  sendo apresentado separadamente  da
documentação de credenciamento e dos envelopes (1 e 2).

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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ANEXO  VII  –  MODELO  DE  TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  QUE  NÃO  EMPREGA E  NÃO
EMPREGARÁ  CÔNJUGE  OU  PARENTE  DE  OCUPANTES  DE  CARGOS  DE  DIREÇÃO  E
ASSESSORAMENTO, DE MEMBRO, JUIZ OU DESEMBARGADOR VINCULADO AO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

TERMO DE COMPROMISSO

Através deste instrumento, sem prejuízo dos ditames insertos no art.  2º,  VI da Resolução CNJ 07/2005,
declaro a inexistência, bem como assumo compromisso de não permitir ingresso nos quadros societários e/ou
de empregados da minha Pessoa Jurídica, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação,
ficando desde já ciente de que a inobservância dessa vedação acarretará a rescisão imediata do serviço de
fornecimento a ser celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos termos do  Edital.

________________________, ____ de __________ de 2019

____________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Pessoa Jurídica

OBSERVAÇÃO – A presente declaração deverá estar contida no envelope 02 (Documentação), depois de
elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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ANEXO VIII– RECIBO 

R E C I B O

Recebi do Tribunal de Justiça da Paraíba uma cópia do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° __/2019, que tem por
objeto a  contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  e  instalação  de  esquadrias  de
alumínio no Fórum da Comarca de Patos, conforme especificações no Termo de Referência  Anexo I
do Edital.

Razão Social/Denominação: _____________________________________________________________
CNPJ/MF: ___________________________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________
Telefone: _________________________________
Fax: _____________________________________
E-mail: ___________________________________

João Pessoa (PB), _____ de ___________________ de 2019.

________________________________________________
Assinatura

OBSERVAÇÃO:  Visando  comunicação  futura  entre  este  Tribunal  de  Justiça  e  essa  Pessoa  Jurídica,
solicitamos de Vossa Senhoria, preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Comissão Permanente de
Licitação por meio por e-mail: prege@tjpb.jus.br

Local do Pregão: Fórum da Comarca de Patos, localizado na Rua Pedro Firmino, s/n Centro– Patos/PB, e-
mail da Licitação: prege@tjpb.jus.br
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