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A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, Sociedade de Economia Mista, 
doravante denominada PBGÁS, com sede à Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, 
inscrita no CNPJ (MF), sob nº. 00.371.600/0001-66, por meio do PREGOEIRO e 
membros da equipe de apoi o, designada pelo Diretor Presidente da C ompanhia 
através de decisão DE. PRE 050/11, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
24/12/2011, torna público que fará realizar a seguinte Licitação: 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 004/2012 
 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
 
Nº: 002/12 
 
TIPO: Menor Preço por item 
 
REGÊNCIA:  Lei F ederal n°  10. 520, de 17 de j ulho de 2002,  Decreto F ederal                
n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 5.450/05,  Decreto Estadual 
n° 24.649, de 03 de dezembro de 2003,  Lei  C omplementar n°  123,  de 14 de 
dezembro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 e demais disposições legais e regulamentares correlatas. 
 
 
LOCAL E  DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DA  DOCUMENTAÇÃO 
(ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA): 
 
Local (Site): http://www.licitacoes-e.com.br/ 
Data: 08 DE MAIO DE 2012, ÀS 10h00. 
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A PAR TIR D A 
DIVULGAÇÃO DO EDITAL ATÉ AS 09h30 DO DIA 08/05/2012. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A PAR TIR DAS 09H30 DO DIA 
08/05/2012. 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do ce rtame na dat a m arcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o pr imeiro di a út il su bseqüente, no m esmo hor ário e ender eço 
anteriormente estabelecido. 
Para todas as r eferências de tempo contidas neste Edital será observado o 
horário de Brasília– DF. 
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1 OBJETO, VALOR E FONTE DE RECURSOS  
1.1 O pr esente E dital tem por  objeto a aquisição de m edidores de v azão par a 
serem utilizados nos Conjuntos de Regulagem de M edição - CRMs da PBGÁS, 
em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência 

1.2 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução do objeto 
deste certame estão devidamente equacionados e assegurados especificamente 
no or çamento da PBGÁS, e co rrerão por co nta da se guinte cl assificação 
orçamentária:  

• Investimento: Melhoria (1.2) – Materiais e equipamentos (1.4.1.4) – 
Computadores de vazão (1.4.1.4.1)  

 
2 – EXAME E/OU OBTENÇÃO DO EDITAL  
2.1 - Este Edital, com seus elementos constitutivos, será fornecido gratuitamente, 
através de download, no si te www.licitacoes-e.com.br e 
http://www.pbgas.pb.gov.br, e/ou obtido pel os interessados, nos dias úteis, de 
segunda à sexta-feira, no horário das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min (horário local), a partir da data da sua emissão, na sede da PBGÁS, 
situada no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

2.2 - Após obtenção do E dital, o i nteressado deverá preencher o “ Comprovante 
de Retirada do Edital” (Anexo A) , e enviá-lo ao PREGOEIRO, por via postal ou 
pelo fax (0**83) 3247-2244, visando à comunicação aos interessados relativa aos 
pedidos de esclarecimentos e de outras situações que possam implicar, inclusive, 
aditamentos ao Edital.  

2.3 - A f alta de pr eenchimento do co mprovante de r etirada do E dital e do se u 
envio na f orma estabelecida exime a PBGÁS da comunicação aos interessados 
de ev entuais retificações ocorridas no i nstrumento co nvocatório, bem  co mo de 
quaisquer informações adicionais. 

 
3 – DOS ESCLARECIMENTOS E  IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
3.1 - O l icitante é r esponsável pel a v erificação e identificação de todos os 
documentos que integram este Edital. 

3.2 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
este edi tal, desde que enca minhada e pr otocolada di retamente na P BGÁS, 
conforme tabela abaixo: 

Providências Prazo Data de abertura Data Limite 

Impugnação do 
edital 

02 ( dois) di as 
úteis 

08/05/2012 04/05/2012 

http://www.licitacoes-e.com.br/�
http://www.pbgas.pb.gov.br/�
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Esclarecimentos 03 (três) dias úteis      08/05/2012 03/05/2012 

3.2.1 - Os pedidos de esclarecimentos a respeito de condições do edital e 
de outros assuntos relacionados a presente licitação deverão ser enviados 
ao P REGOEIRO, pel a em presas interessadas em participar do certame, 
até o 3°  ( terceiro) di a út il q ue ant eceder a data fixada para abertura da 
sessão públ ica, ex clusivamente por  m eio el etrônico via internet, no 
endereço el etrônico i ndicado no edi tal ( conforme ar t. 19 do D ecreto 
5.450/05), i nformando o núm ero da l icitação, cabendo ao P REGOEIRO 
informar, também via eletrônica, ficando os licitantes responsaveis por 
acompanhar as informações prestadas. 

3.3 - Caberá ao PREGOEIRO decidir sobre a pet ição no pr azo de 24 ( vinte e 
quatro) horas.  

3.4 - Acolhida a pet ição co ntra est e edi tal, se rá desi gnada nova data para a 
realização do ce rtame, caso afete a f ormulação da pr oposta. Do co ntrário, 
permanecerá a mesma data.  

3.5 - Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes serão t ransmitidos 
aos demais licitantes, por escrito, por meio de carta, fax, por e-mail ou ainda pelo 
sistema, sem identificação de origem do questionamento. 

3.6 - A não apr esentação de so licitação de escl arecimentos implicará na t ácita 
aceitação dos elementos fornecidos, pr essupondo-se q ue os documentos 
fornecidos são suficientemente claros e pr ecisos para per mitir a apr esentação 
das propostas e dos documentos de habi litação, não ca bendo, em  nenhum a 
hipótese, di reito a qualquer reivindicação posterior co m base  em  al egações de 
imperfeições, omissões ou falhas nos referidos elementos.  

3.7 - No caso de ev entual di vergência ent re o pr esente E dital e se us anexos, 
prevalecerão as disposições do Edital. 

3.8 - Quaisquer esc larecimentos ou i nformações prestadas verbalmente não 
serão co nsiderados como ar gumento par a i mpugnações, r eclamações ou 
reivindicações por parte dos licitantes. 
 
 
4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Poderão par ticipar da pr esente Li citação as empresas brasileiras ou 
estrangeiras em funcionamento no país, legalmente constituídas e estabelecidas, 
que atendam às condições exigidas neste Edital, sendo vedada a participação em 
Consórcio. 

4.2 - É v edada a par ticipação na Li citação, i ndividualmente de em presas 
coligadas, co ntroladas, co ntroladoras ou, di reta ou indiretamente, sob controle 
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comum. Igualmente é vedada a par ticipação de em presas que, na dat a de su a 
abertura, apresentem quaisquer das seguintes situações: 

a) Possuam ent re se us dirigentes, g erentes, sócios, r esponsáveis legais ou 
técnicos, membros do conselho t écnico, f iscal, co nsultivo, del iberativo ou 
administrativo, q ualquer pessoa que seja membro da A dministração da 
PBGÁS; 

b) Estejam cumprindo sanção de i nidoneidade para l icitar ou co ntratar com a 
Administração Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração Pública; 

c) Estejam cumprindo sa nção de su spensão temporária de par ticipação em  
Licitação e impedimento de contratar com a PBGÁS; 

d) Estejam em  pr ocesso de f alência, concurso de credores, d issolução ou 
liquidação; ou, 

e) Que se enquadrem em qualquer das hipóteses previstas no art. 9° da Lei n° 
8.666/93.   

4.3 - A participação na presente Licitação implica e fará prova de que o licitante: 

a) Conhece e co ncorda com todas as especificações e condições do Edital e 
seus anexos, co m ace itação i ntegral e i rretratável de t odos os seus termos, 
cláusulas e condições, submetendo-se às condições nele estabelecidas; 

b) Não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o E dital, não 
podendo r eivindicar post erior desco nhecimento ou f alta de r ecebimento de 
quaisquer das partes que o integram; e, 

c) Considerou q ue o E dital e se us anexos referentes a est a Licitação 
permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

 
 
5 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
5.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão 
deverão di spor de ch ave de i dentificação e se nha pesso al (intransferíveis), 
obtidas nas Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no país. 

5.2 - As pessoas jurídicas ou f irmas individuais deverão credenciar 
representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público 
ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar t odos os demais atos e operações no (site): www.licitacoes-
e.com.br 

5.2.1 - No ca so de i nstrumento par ticular, dev erá se r co mprovada a 
capacidade do signatário nomear pr ocurador, m ediante apr esentação de 
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cópia autenticada do Estatuto ou co ntrato so cial em  v igor, e,  q uando se  
tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário. 

5.3 - Em sendo sócio, pr oprietário, di rigente ( ou asse melhado) da em presa  
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou C ontrato Social, 
no q ual est ejam ex pressos seus poderes para exercer direitos e assu mir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.4 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por  seu representante, não 
cabendo à PBGÁS a responsabilidade por  eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.5 - O credenciamento do P roponente e de se u representante legal no si stema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a pr esunção 
de ca pacidade técnica para realização das transações inerentes ao pr egão 
eletrônico. 
 
 
6.  ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
6.1 - As propostas comerciais serão r emetidas, no pr azo est abelecido, 
exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, devendo obedecer as datas e os 
horários estabelecidos neste Edital, acompanhada das seguintes informações, a 
serem inseridas no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS do Sistema: 

6.1.1 - Declaração que a em presa se  enq uadra na ca tegoria de 
microempresa ou em presa de peq ueno por te, se  f or o ca so. A  ausê ncia dest a 
declaração implicará pena de preclusão do direito de preferência de contratação. 

6.1.2 - Prazo de entrega; 

6.1.3 - Detalhamento das especificações do material a ser fornecido. 

6.1.4 - Validade da proposta. 

6.2 - A pr oposta co mercial de verá ser encaminhada ao si stema, sem 
identificação, 

 a) I ndicação de um a úni ca M ARCA, M ODELO E  R EFERÊNCIA para o 
item, que bem  i dentifique o pr oduto, f icando est a v inculada ao pr ocesso, e em  
caso de omissão, ficará o proponente sujeito à desclassificação; 

com as seguintes exigências: 

 b) Demais descrições complementares exigidas no A nexo 2 - Termo de 
Referência em anexo. 

6.3 - O lici tante deverá r esponsabilizar-se formalmente pel as transações 
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 



 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/12 

______________________________________ 

Página 6 de 40 

lances, i nclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao pr ovedor do si stema ou ao B anco r esponsabilidade por  eventuais 
danos decorrentes de uso  i ndevido da se nha, ai nda q ue por  terceiros (art. 13, 
inciso III do Decreto 5.450/2005). 

6.4 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o pr ocesso l icitatório, r esponsabilizando-se pel o ônus decorrente da 
perda de negócios diante da i nobservância de q uaisquer m ensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV do Decreto 5.450/2005). 

6.5 - Os preços propostos deverão ser informados considerando todos os custos, 
impostos, fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre 
o objeto licitado, INCLUSIVE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS; 

6.6.1 - Após a f inalização da f ase de l ances, decl arado o v encedor, a 
PBGÁS excluirá o valor referente ao diferencial de alíquota. 

6.7 - O quantitativo constante da pág ina do P regão Eletrônico no si te “licitações-
e”, é a mesma aos listados no anexo 01 do Edital. Cabe ressaltar que em caso de 
dúvida e/ ou ca so v enha t er al guma di vergência em  f unção de transferência de 
dados do nosso sistema para o si stema do B anco do Brasil, PREVALECERÁ A 
QUANTIDADE E DESCRIÇÃO constante na página principal do Banco do Brasil. 
 
Problemas com conexão e / ou dúv idas sobre o si te: www.licitacoes-e.com.br 
ou pelo telefone 08007290500. 
 
 
7. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
7.1 - A par tir das 10h00 do di a 08/05/2012 terá i nício à sessão p ública do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/12, com a divulgação dos valores das propostas 
de preços recebidas e início da etapa de l ances, não havendo neste momento a 
identificação dos participantes, o q ue só  oco rrerá após o ence rramento dest a 
etapa, conforme as regras estabelecidas neste edital e de acordo com as normas 
vigentes. 

 
 
8. FORMULAÇAO DOS LANCES 
8.1 - Iniciada a et apa co mpetitiva, os licitantes poderão enca minhar l ances 
exclusivamente por  m eio do si stema el etrônico, cu ja i mportância dev e 
corresponder ao v alor t otal a se r of ertado, se ndo o lici tante imediatamente 
informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.2 - Os licitantes poderão of erecer l ances sucessivos, obse rvado o hor ário 
fixado, conforme previsto no item 10, e as regras de aceitação dos mesmos. 
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8.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema (art. 24, § 3º do Decreto 5.450/2005). 

8.4 - Caso o licitante não realize lances, permanecerá o valor da úl tima proposta 
eletrônica para efeito da classificação final. 

8.5 - Não se rão ace itos dois ou m ais lances de m esmo v alor, pr evalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.6 - Durante o t ranscurso da sessão pública, os licitantes poderão acompanhar, 
em tempo real, todas as mensagens trocadas no “chat” do si stema, conhecer o 
valor e hor ário do m enor l ance registrado, não sendo identificado o l icitante 
detentor do lance. 

8.7 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a 
recepção dos lances, r etomando o pr egoeiro, su a at uação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

8.8 - Quando a desconexão com o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a se ssão do pr egão se rá su spensa e t erá r einício so mente após 
comunicação expressa do pregoeiro aos participantes. 

8.9 - A etapa de l ances da se ssão públ ica se rá ence rrada m ediante av iso de 
fechamento i minente dos lances, em itido pelo sistema el etrônico aos licitantes, 
após o que t ranscorrerá per íodo de t empo at é 30 m inutos, al eatoriamente 
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances (art. 24, § 7º do Decreto 5.450/2005). 
 
 
9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
9.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 

9.2 - Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance 
de menor valor, para que possa ser obtida melhor proposta, ou decidir sobre sua 
aceitabilidade. 

9.3 - Caso as propostas apresentadas por m icroempresas e em presas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por  cento) superiores à proposta 
detentora do melhor lance ou valor negociado, se rá assegurada preferência de 
contratação; (art. 44, parágrafo 2º da Lei Complementar 123/2006) 

9.3.1 - Esgotada a possibilidade da apresentação de lance mais vantajoso 
e co nstatado o em pate f icto de preços da proposta v encedora co m a 
microempresa ou em presas de peq ueno por te, o Pregoeiro enviará aviso às 
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licitantes, por meio do ch at de m ensagens, par a pr oceder ao dese mpate 
observando os seguintes procedimentos: 

a) a m icroempresa ou em presa de peq ueno por te m ais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora 
do melhor lance ou valor negociado, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto deste Pregão; 

b) não oco rrendo a co ntratação da microempresa ou empresa de 
pequeno por te, na forma do  subitem ant erior, se rão co nvocadas os 
licitantes remanescentes que por ventura se  enq uadrem na  hipótese do 
parágrafo § 2º, art. 44 da Lei  C omplementar 123/ 2006, na or dem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) no ca so de eq uivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e em presas de pequeno por te q ue se  encontrem no 
intervalo estabelecido no parágrafo § 2º , ar t. 44 da Lei  Complementar 
123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) a m icroempresa ou em presa de peq ueno por te m ais bem 
classificada se rá co nvocada par a apresentar nova pr oposta no pr azo 
máximo de 5 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de 
preclusão; 

e) na hi pótese de envio de nov a pr oposta se m co nvocação d o 
licitante pelo PREGOEIRO, esta não será acolhida, ficando a autora sujeita 
às penalidades previstas no Edital; 

f) na hipótese da não -contratação de m icroempresa ou em presa de 
pequeno porte, conforme previstos no item 9.3.1, o objeto será adjudicado 
em favor da pr oposta or iginalmente v encedora do ce rtame, desd e q ue 
atendas as exigências de habilitação; 

g) o disposto no art. 45 da Lei  complementar 123/2006 somente se 
aplicará q uando a m elhor oferta inicial não t iver si do apresentada por  
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.4 - Para as empresas com sede fora do Estado da Paraíba, em obediência ao 
que pr eceitua a  Decreto E stadual nº  20. 210/98, o q ual obse rva o princípio 
constitucional da i sonomia, al udido no  caput do artigo 3º  da Lei  8.666/93, será 
acrescidos em suas propostas de preço a diferença da alíquota do I CMS. Neste 
caso, o LICITANTE deverá informar, em sua proposta, a alíquota do ICMS em 
vigor no seu Estado. 

9.5 - De acordo co m o q ue pr eceitua o D ecreto E stadual nº  24. 755 de 29 de 
dezembro de 2003, é concedido aos Órgãos da Administração Pública Estadual a 
isenção de I CMS nas operações relativas a aq uisição de bens,  m ercadorias e 
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serviços, ficando condicionado o valor de isenção do ICMS ao desconto no preço 
do valor equivalente ao imposto dispensado. 

9.6 - Analisada a ace itabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o 
resultado do julgamento das propostas comerciais. 

9.7 - Caso não haja lances, será verificada a co nformidade entre a pr oposta de 
menor preço e o valor estimado da contratação. 

9.8 - Havendo apenas uma oferta, essa poderá ser aceita, desde que atenda a 
todos os termos do Edital e se u preço seja compatível com o v alor estimado da 
contratação. 

9.9 - Se as propostas ou os lances de menor valor por item não forem aceitáveis, 
ou se a(s) licitante(s) desatender (em) às exigências de habi litação, o pr egoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à su a habi litação, na or dem de  classificação, e  a ssim 
sucessivamente, até a apur ação de um a pr oposta ou l ance q ue at enda est e 
Edital. 

9.10 - O PREGOEIRO excluirá, no pr eço proposto pelo l icitante, a di ferença do 
ICMS, ca so e ste seja est abelecido em  out ro E stado ( Decreto 20.210 de 
22/12/98); neste caso, o licitante deverá informar, em sua proposta, a alíquota do 
ICMS em vigor no seu Estado. Em caso de empate, será decidido exclusivamente 
por sorteio, na mesma sessão de julgamento. 
 
 
10 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
10.1 - Encerrada a etapa de l ances da se ssão p ública, o licitante vencedor do 
certame dev erá co mprovar a si tuação de habi litação, conforme est abelecido 
neste edital, encaminhando, no f inal da se ssão, a documentação pel o f ax ( 83) 
3247 2244 ou pelo e-mail pregao@pbgas.com.br, com imediato encaminhamento 
do or iginal, ou có pia aut enticada, ao PREGOEIRO, n a A v. Presidente E pitácio 
Pessoa, 4756, Cabo Branco, João Pessoa/PB, CEP 58.045-000. 

10.2 - A documentação ex igida para a habi litação, adiante indicada, deverá ser 
apresentada em  i dioma po rtuguês, em  01 ( uma) v ia pr eferencialmente 
encadernada, de forma a não conter folhas soltas, em original, ou cópia da frente 
e do verso, autenticada por  cartório; publ icação em órgão da i mprensa of icial e 
deverão t er t odas as suas páginas preferencialmente numeradas em or dem 
crescente e rubricadas pelo representante legal da Empresa.  
 
 

10.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  
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10.2.1.1 - Registro na Junta Comercial do domicílio ou sede do licitante, no 
caso de empresário;  
10.2.1.2 - Ato co nstitutivo, est atuto ou co ntrato so cial em  v igor, e 
respectivas alterações se houv er, dev idamente(s) r egistrado(s) na Junta 
Comercial do domicílio ou sede do l icitante, em se tratando de sociedades 
empresárias. No caso de sociedades por açõ es e dem ais sociedades 
empresárias que elejam seus administradores em atos apartados, deverá 
ser apresentada cópia da ata de reunião ou asse mbléia em que se deu a 
eleição, devidamente registrada na Junta Comercial do dom icílio ou se de 
do licitante.   
10.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo no registro competente, no caso de 
sociedades não empresárias, acompanhado de pr ova de i nvestidura ou 
nomeação da diretoria em exercício.  

10.2.1.3.1 - As provas de que tratam os subitens 10.2.1.1 e 10.2.1.2 
poderão se r f eitas mediante apr esentação de certidão simplificada 
expedida pel a Ju nta C omercial. N o ca so de sociedades não 
empresárias (10.2.1.3.), por certidão em breve relato, expedido pelo 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 
10.2.1.3.2 - No caso de empresa ou so ciedade est rangeira em  
funcionamento no P aís, deverá se r apr esentado decr eto de 
autorização e ato de registro ou aut orização par a f uncionamento 
expedido pelo órgão competente, em conformidade com o A rt. 28,  
inciso V da Lei n° 8.666/93.  

 

10.2.2 - REGULARIDADE FISCAL  
10.2.2.1 - Prova de I nscrição no  Cadastro N acional de P essoa Ju rídica 
(CNPJ), do Ministério da Fazenda; 

10.2.2.2 - Prova de R egularidade para com a F azenda Federal, mediante 
apresentação de C ertidão C onjunta N egativa de D ébitos ou C ertidão 
Positiva com efeitos de negativa, relativos aos Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União, em itida pel a P rocuradoria G eral da F azenda N acional e 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

10.2.2.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de C ertidão N egativa, ou C ertidão P ositiva co m ef eitos de 
negativa, em itida pel a S ecretaria da F azenda do E stado do dom icilio ou 
sede do licitante; 

10.2.2.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de C ertidão N egativa, ou C ertidão P ositiva co m ef eitos de 
negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicilio ou 
sede do licitante; 
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Obs.: No caso da Fazenda M unicipal, a co mprovação dar -se-á pel a 
apresentação de Certidão Negativa de D ébitos Mobiliários e de C ertidão 
Negativa de D ébitos Imobiliários.  Considerando o f ato q ue ex istem 
municípios que expedem certidão conjunta, abrangendo todos os débitos 
porventura existentes com o E rário Municipal, a regularidade poderá ser 
comprovada através de apresentação cumulativa de certidão negativa de 
débitos mobiliários e de certidão negativa de débitos imobiliários.  

10.2.2.5 - Prova de r egularidade de si tuação relativa à S eguridade Social, 
demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por l ei, 
mediante apr esentação de C ertidão N egativa de  Débito ou C ertidão 
Positiva com efeitos de negativa, relativa às contribuições previdenciárias e 
às de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e  

10.2.2.6 - Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por l ei, m ediante apr esentação de C ertificado de 
Regularidade do F GTS ( CRF), em itido pel a C aixa Econômica Federal 
(CEF); 

10.2.2.7 - Prova de r egularidade perante a Ju stiça do T rabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em itida pela 
Justiça do Trabalho; 

10.2.2.8 - As microempresas e em presas de peq ueno por te dev erão 
apresentar t oda a docu mentação ex igida par a ef eito de comprovação da 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.2.2.9 - Havendo al guma r estrição na co mprovação da r egularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado 
o pr azo de 02 ( dois) di as úteis, cu jo t ermo i nicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for decl arado o v encedor do ce rtame, 
prorrogáveis por igual período, a cr itério da PBGÁS, para a r egularização 
da docu mentação, pag amento ou par celamento do débi to, e em issão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

10.2.2.10 - A não r egularização da docu mentação no pr azo pr evisto no 
subitem ant erior i mplicará na deca dência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no ar t. 81 da Lei  nº  8. 666/93, se ndo 
facultado à PBGÁS convocar os licitantes remanescentes, na or dem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
10.2.3 - Qualificação Técnica 

10.2.3.1 – Comprovação de f ornecimento de m aterial co mpatível em  
características, quantidades e prazos com o objeto da l icitação, mediante 
apresentação de at estados fornecidos por pesso as jurídicas de direito 
público ou privado, em nome da empreso licitante.  
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10.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira  

10.2.4.1 - Balanço P atrimonial e D emonstrações Contábeis do úl timo 
exercício so cial, j á ex igíveis e apr esentados na f orma da lei, que 
comprovem a boa si tuação f inanceira do l icitante, co nforme di sposto no 
Anexo G – “Qualificação Econômico-Financeira”, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo se r at ualizados pelo 
IGPM, “pro rata tempore”, quando encerrados a mais de 03 ( três) meses 
da dat a da apr esentação da pr oposta apr esentados na f orma a se guir, 
conforme o caso: 

a) S ociedades Empresárias à A companhado de có pia dos termos de 
abertura e de ence rramento do Livro D iário, aut enticado pel a Ju nta 
Comercial do domicílio ou sede do licitante. 

b) Sociedade por Ações à Publicação no D iário O ficial da U nião ou do 
Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a 
sede do l icitante, e em jornal de grande circulação, editado na localidade 
em que está situada a sede do licitante, conforme o caput do art. 289 e o 
parágrafo 5°  da Lei  n°  6. 404/76 e co mprovação de autenticação pelo 
Órgão do Registro do Comércio do domicílio ou sede do licitante; 

c) Sociedades Simples à Acompanhado de cópia dos termos de abertura 
e de encerramento do Livro Diário, registrado no Cartório de Registro Civíl 
das Pessoas Jurídicas. 

10.2.4.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda 
não t enham ba lanço de final de ex ercício, dev erão apr esentar 
Demonstrações Contábeis envolvendo se us direitos, obr igações e 
patrimônio líquido relativos ao período de su a ex istência, obedeci dos os 
aspectos legais e formais de sua elaboração. 

10.2.4.3 - Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo 
Cartório distribuidor da sede do licitante, com data de expedição inferior a 90 
(noventa) dias, da data de apr esentação dos Documentos de Habilitação e 
das Propostas, caso no documento não conste o prazo de validade. 

10.2.4.3.1 - Empresas em recuperação j udicial poder ão par ticipar da 
presente Li citação, desd e q ue, par a t anto, co mprovem m ediante a 
apresentação de ce rtidão j udicial esp ecífica, o seu regular 
cumprimento.apresentação de ce rtidão j udicial esp ecífica, o se u r egular 
cumprimento. 

 

10.2.5 - Documentação Relativa à Legislação do Menor 
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10.2.5.1 - Declaração de q ue não possu i em  se u q uadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em t rabalho not urno, per igoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em atendimento ao disposto no 
Inciso X XXIII do A rt. 7°  da C onstituição F ederal. Esta “Declaração Sobre 
Uso de Mão de Obra Infantil” (ver modelo no Anexo I) deverá estar contida 
no envelope de habilitação. 

 
 
10.2.6 - Disposições Gerais de Habilitação 

10.2.6.1 - Os participantes desta Licitação poderão apresentar o Certificado 
Estadual de Cadastramento e Habilitação (CECH), expedido pela Secretaria 
da A dministração do G overno do E stado da P araíba, co mprovando a 
inscrição no S IREF – Sistema Integrado de R egistro de F ornecedores ou o 
Certificado de Registro C adastral da P etrobrás, ou ai nda o C ertificado de 
Registro Cadastral de q ualquer E mpresa br asileira di stribuidora de g ás 
natural canalizado pertencente à Administração Pública, dentro do prazo de 
sua validade, o qual substituirá os documentos exigidos nos subitens 10.2.1 
(Habilitação Ju rídica) e 10.2.2 ( Regularidade F iscal), exclusivamente, 
ficando o l icitante obr igado a apresentar o r estante da docu mentação 
exigida.  

10.2.6.1.1 - Neste caso, o licitante é obrigado a apresentar a “Declaração 
de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação” (ver 
modelo no Anexo J ), so b as penalidades cabíveis, dev endo a referida 
Declaração ser apr esentada j unto co m a  Documentação par a 
Habilitação”. 

10.2.6.2 - Documentos obtidos por meio de ace sso à Internet poderão ser 
apresentados em i mpressos, devendo o PREGOEIRO verificar su a 
autenticidade e validade na página da website do órgão emissor. Ocorrendo 
discrepância ent re a co nsulta ef etuada e os documentos apresentados, 
prevalecerá a consulta. 

10.2.6.3 - O l icitante é r esponsável pel as informações prestadas, sendo 
motivo de i nabilitação a co nstatação de i nformações falsas ou q ue não 
reflitam a r ealidade dos fatos e, ai nda, q uando o PREGOEIRO venha a 
tomar conhecimento de f ato ant erior ou post erior à aber tura deste P regão 
que desabone a i doneidade do l icitante, ou q ualquer outro que contrarie as 
disposições contidas neste Edital.  

10.2.6.4 - A validade das certidões relativas à comprovação da Regularidade 
Fiscal e da Q ualificação Econômico-Financeira co rresponderá ao pr azo 
fixado nos próprios documentos. C aso as mesmas não co ntenham 
expressamente o pr azo de v alidade, f ica est abelecido o pr azo de 90 
(noventa) dias contados da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de 
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o l icitante comprovar que o docu mento t em prazo de validade superior ou 
inferior, mediante juntada de norma legal pertinente.  

10.2.6.5 - Não se rão ace itos “protocolos de ent rega” ou “ solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital 
e se us anexos, bem  co mo não se rão recebidos documentos e propostas 
enviados por fax ou correio eletrônico. 

 
 
11 - RECURSOS  
11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata (dentro 
do tempo estabelecido pelo sistema) e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de apresentar recurso; 

11.2 - Os procedimentos para i nterposição de r ecurso, co mpreendida a 
manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de 
memorial e de ev entuais contra-razões pelas demais licitantes, serão realizados 
exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios, sendo 
concedido o pr azo de  três dias para apr esentar as razões de r ecurso 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). 

11.3 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

11.4 - No caso de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá: 

11.4.1 - Rever sua decisão fundamentadamente; 

11.4.2 - Prestar informações e submeter o assunto à decisão da autoridade 
superior, que poderá dar ou negar provimento ao recurso. 

11.4.3 - O aco lhimento do r ecurso i mportará a i nvalidação, q uando for o caso, 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5 - A f alta de m anifestação i mediata e m otivada d os 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. 

11.6 - Decididos os recursos, a própria autoridade julgadora fará a adjudicação do 
objeto à licitante vencedora e a homologação da licitação. 
 
 

12 - ADJUDICAÇÃO 
12.1 - Constatado o at endimento das exigências fixadas no edi tal, ao(s) 
licitante(s) declarado(s) vencedor(s) será adjudicado, pelo PREGOEIRO, o objeto 
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da licitação. Em seguida, os autos serão encaminhados à autoridade competente 
para homologação da licitação, caso não haja interposição de recurso. 

12.2 - O l icitante adj udicatário dev erá enca minhar a nova pr oposta de preços 
adequada ao valor dos lances ofertados no pr azo de 24 ( vinte e q uatro) hor as 
contado da data de encerramento da sessão pública de realização do pregão. 

12.3 - Após o pr egoeiro decl arar a( s) l icitante(s) v encedora(s), os documentos 
serão colocados à di sposição par a ex ame dos participantes que assi m o 
desejarem. 

12.4 - No caso de i nterposição de r ecurso(s) pelo(s) l icitante(s), após a decisão 
do(s) m esmo(s), a aut oridade co mpetente f ará a adj udicação do obj eto da 
licitação ao licitante vencedor. 
 
 

13 - HOMOLOGAÇÃO 
13.1 - A hom ologação em  f avor do l icitante adjudicatário se rá f eita pelo Diretor 
Presidente da PBGÁS, após o r ecebimento do pr ocesso c oncluído pel o 
PREGOEIRO e sua equipe de apoi o e as obrigações daí decorrentes constarão 
de contrato a ser firmado com o licitante vencedor. 
 
 
14 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS LICITANTES 
O licitante é responsável: 

14.1 - Pelo credenciamento junto ao órgão provedor do sistema por intermédio do 
site http://www.licitacoes-e.com.br. 

14.2 - Pelo acompanhamento das operações no si stema el etrônico dur ante a 
sessão públ ica do pr egão el etrônico, f icando r esponsável pel o ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão; 

14.3 - Pela fidelidade e l egitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 

14.4 - Pela manutenção do compromisso de ex ecutar o objeto deste Edital nas 
condições estabelecidas no pr azo de v alidade da proposta, caso vencedora da 
licitação; 

14.5 - Pelo cumprimento dos prazos e demais exigências deste Edital; 

14.6 - Pela leitura de t odas as condições estabelecidas neste edi tal e se us 
anexos, inclusive, da minuta do co ntrato a se r assi nada, não se ndo adm itida 
alegação posterior de desconhecimento; 
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14.7 - Pela não ut ilização ou di vulgação de quaisquer informações sigilosas às 
quais tenha acesso em virtude deste Pregão. 
 
 
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - Fica asse gurado à aut oridade competente da PBGÁS o di reito de,  no 
interesse da Administração Pública, tomar as seguintes providências: 

a) Revogar esta Licitação por razões de interesse públ ico decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e su ficiente para justificar 
tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por 
provocação de t erceiros, m ediante par ecer escrito, devidamente 
fundamentado; 

b) Alterar as condições deste Edital, devendo, se estas afetarem a formulação 
da P roposta, pr oceder à nov a di vulgação, r eabrindo o pr azo i nicialmente 
estabelecido para apresentação das propostas; ou, 

c) Adiar justificadamente, a dat a de aber tura dos envelopes, promovendo, em 
conseqüência, a divulgação da nova data.  

15.2 - Simples omissões puramente f ormais, sa náveis ou desp rezíveis 
observadas na docu mentação ou nas propostas poderão se r r elevadas, desde 
que não contrariem a legislação vigente, não comprometam a lisura da Licitação, 
e que não causem prejuízos à PBGÁS e aos licitantes, a juízo do PREGOEIRO. 

15.3 - O PREGOEIRO ou A utoridade S uperior poderá, em  qualquer f ase desta 
Licitação, pr omover di ligência dest inada a escl arecer ou a complementar a 
instrução do pr ocesso, v edada a i nclusão post erior de documentação ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta. 

15.4 - A PBGÁS  não se  r esponsabilizará, em  hi pótese al guma, por  q uaisquer 
penalidades ou g ravames futuros decorrentes de t ributos indevidamente 
recolhidos ou erroneamente calculados por parte do licitante contratado. 

 15.5 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após 
a data de ent rega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de 
cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, 
para maior ou para menor, conforme o caso.  

15.6 - Durante a v igência do Contrato, caso a PBGÁS  venha a se  beneficiar da 
isenção de i mpostos, dev erá i nformar o CONTRATADO, para q ue o m esmo 
possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 

15.7 - O l icitante é r esponsável pel a f idelidade e l egitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em q ualquer f ase da Li citação. N a 
hipótese de se  co nstatar a i mprecisão ou f alsidade das informações e/ou dos 
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documentos apresentados pelo l icitante, poderá a PBGÁS, a q ualquer t empo, 
desclassificá-lo ou rescindir o Contrato subscrito. 

15.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-á o di a do i nício, e i ncluir-se-á o do v encimento, e  considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  

15.8.1. Só se  i niciam e v encem os prazos acima r eferidos em dia de 
expediente normal na PBGÁS. 

15.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo PREGOEIRO. 

15.10 - O pr esente E dital e se us anexos, bem  como a proposta do licitante 
vencedor, farão parte integrante do C ontrato, i ndependentemente de su a 
transcrição. 

15.11 - Fica vedado ao licitante o uso de LOGO, SÍMBOLO ou qualquer outro tipo 
de SI NAL ou M ARCA de pr opriedade da PBGÁS, em  se us documentos de 
habilitação, nas suas propostas e em qualquer tipo de documentação técnica ou 
comercial. A  i nfringência a est a det erminação sujeitará o licitante às sanções 
impostas pela Lei 9.279 de 14.05.1996 (Lei de Propriedade Intelectual). 

15.12 - Por ocasião do pagamento e de acordo com ar t. 8º , I I da Lei  9.335/11, 
com alteração dada pel a Lei  nº  9. 355 de 20/ 04/2011 e r egulamentação pel o 
Decreto nº 32.086/2011, ficará retido o percentual de 1,5% (um vírgula cinco por 
cento) em  f avor do Fundo Estadual de A poio ao E mpreendedorismo – Fundo 
Empreender PB, do Governo do estado da P araíba, i ncidente so bre o v alor 
constante da nota fiscal fatura ou recibo emitido pelo licitante contratado. 
15.13 - O prazo de vigência é a par tir da data de sua assinatura e com eficácia a 
partir da publicação na imprensa oficial até o fim do exercício financeiro.  

15.13.1 - O l icitante obr iga-se a ace itar, q uando so licitado pel a P BGÁS, 
nas mesmas condições e dent o do pr azo contratual estabelecido, os 
acrescimos e supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, 
do valor inicial atualizado da contratação. 

 
16 - PENALIDADES 
16.1 - Conforme Cláusula D écima S egunda da M inuta de Contrato anexa ao 
presente Edital. 
 
 
17 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
17.1 - Conforme C láusula Sétima da M inuta de Contrato anexa ao pr esente 
Edital. 
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18 – ANEXOS AO EDITAL 

18.1 - Os documentos relacionados a se guir sã o par te i ntegrante dest e E dital, 
como Anexos: 

ANEXO A - COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL; 

ANEXO G - MODELO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

ANEXO I  - MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA 
INFANTIL; 

ANEXO J  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 

ANEXO K - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO Q - MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO 2 – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 

João Pessoa/PB, 07 de março de 2012. 
 
 
 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS 
PREGOEIRA
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Empresa: ................................................................................................................... 
 
 
CNPJ/MF: .................................................................................................................. 
 
 
Endereço: .................................................................................................................. 
 
 
Cidade:...............................................Estado: ........................................................... 
 
CEP:...................................................Telefone: ......................................................... 
 
 
Fax:....................................................E-mail: .............................................................. 
 
 
Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is): ................................................................... 
 
 
Recebemos da PBGÁS, nesta data, cópia do Edital e ANEXOS referente à Licitação 
acima identificada. 
 
 
Local e data: ................................................................................................................ 
 

 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is): ........................................................... 
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A co mprovação da boa si tuação f inanceira da em preso l icitante será demonstrada 
pela obt enção de Í ndices de Li quidez G eral ( LG) igual ou superior a 1,00; Liquidez 
Corrente ( LC) i gual ou su perior a 1, 00, e S olvência G eral i gual ou su perior a 1, 00, 
extraídos do balanço patrimonial apresentado, calculados pelo licitante e confirmados 
pelo responsável por  su a co ntabilidade, m ediante su a assi natura e a i ndicação do 
seu nome e do número do r egistro no C onselho Regional de Contabilidade, através 
das seguintes fórmulas: 

 
 

             Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ------------------------------------------------------------  

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

 
LC = Ativo Circulante 

      ------------------------- 
  Passivo Circulante  

 
 

SG =    Ativo Total 
        ----------------------------------------------------------- 

    Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
 
 
 
Local e Data: _____________________________________ 
 
Assinatura do Responsável pela Contabilidade:_________________________ 
 
Nº do CRC: ______________ 
 
Justificativa para abordagem dos índices de liquidez: 
 
Os índices de liquidez são medidas de avaliação e aco mpanhamento da ca pacidade 
econômico-financeira de um a em presa, buscando a satisfação dos compromissos 
firmados por ela junto a terceiros. Esta avaliação é feita por meio de um comparativo 
direto entre os direitos – leia-se disponibilidades de caixa e cr éditos realizáveis, ante 
suas obrigações no que tange desde o pagamento de fornecedores e de salários aos 
funcionários, passando pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais oriundos 
da atividade corrente do negócio, até a distribuição de dividendos aos seus sócios ou 
acionistas. 
 
Justifica-se a abor dagem dest es índices neste edi tal à l uz da l egislação co ntábil 
vigente no Brasil, bem como as melhores práticas gestão administrativa. Pois são 
observados alguns aspectos financeiros, a saber: 
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I. Índice de Liquidez Geral (LG)

 

: Este índice é utilizado para uma avaliação da 
capacidade de pagam ento e cu mprimento de obr igações, observando-se um  
horizonte co mpreendido ent re o cu rto e l ongo pr azos, at ravés dos recursos não 
caracterizados como at ivos permanentes. Lei a-se: Curto Prazo como sendo o 
período co mpreendido dent ro do ex ercício fiscal em curso; Longo P razo co mo 
sendo o período que transcende o exercício fiscal corrente. Sendo assim, pode-se 
de estabelecer que na Liquidez Geral (LG) o fator ≥1 é interpretado como o início 
do í ndice i deal, ou se ja, i ndica que a em presa t em be ns e di reitos no at ivo 
circulante e realizável a longo prazo que corresponde a 01 (uma) vez o valor de 
suas dívidas e obr igações, podendo sa ldá-las sem que seja preciso recorrer aos 
bens do Ativo Permanente ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens 
de uso na sua atividade. 

II. Índice de L iquidez Corrente ( LC)

 

: S endo um  dos índices mais amplamente 
utilizados na av aliação e anál ise de balanços, pode-se se dizer que este pode 
indicar a saúde financeira de uma empresa, pois indica quanto esta poderá dispor 
em recursos de curto prazo, a exemplo do ca ixa e apl icações financeiras e ainda 
os recebíveis de terceiros, utilizando-os para honrar os compromissos também de 
curto prazo, a ex emplo de f ornecedores, empréstimos e financiamentos de curto 
prazo, salários entre outros configurados como sendo Passivo Circulante. Sendo 
assim, pode -se de est abelecer que na Li quidez C orrente (LC) o fator ≥1 é 
interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens 
e di reitos no at ivo ci rculante que corresponde a 01 (uma) vez o valor de suas 
dívidas e obr igações, podendo saldá-las sem que se ja preciso recorrer aos bens 
do Ativo Permanente, a ca pital de t erceiros ou ainda sem que se ja necessária a 
alienação de bens de uso na sua atividade. 

III. Índice de Solvência Geral (SG)

 

: Este índice é utilizado para um a avaliação da 
capacidade de pagam ento e cu mprimento de obr igações, observando-se um  
horizonte compreendido ent re o cu rto, m édio e l ongo pr azos, co nsiderando, 
também, os recursos caracterizados como ativos permanentes, ou seja, a 
totalidade dos ativos de uma empresa que poderão ser utilizados para honrar os 
compromissos de curto, médio e longo prazo. Sendo assim, pode-se de 
estabelecer que na Solvência Geral (SG) o fator ≥1 é interpretado como o início 
do índice ideal, ou seja, indica que a em presa tem ativos que correspondem a 01 
(uma) vez o valor de suas obrigações exigíveis no decorrer de sua operação.  

Portanto, à luz da Lei 8.666/93, em seu Art. 3º, podemos justificar a presença destes 
índices neste E dital buscando a pr oposta que m elhor at enda as expectativas da 
PBGÁS. 
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DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 

 
 
 
 
 
À 
PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/12 
 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 
por i ntermédio de se u r epresentante l egal o( a) Sr.(Sra) 
..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 
........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, para f ins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei nº. 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 dezesseis anos. 
 
(    ) Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
À 
PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/12 
 
 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 

por i ntermédio de se u r epresentante l egal o( a) S r.(Sra) 

..........................................................., p ortador(a) d o D ocumento d e Identidade nº. 

........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, sob as penalidades da 

Lei, est ar ci ente da obr igatoriedade de i nformar a su perveniência, se houver, de 

algum fato impeditivo da manutenção das condições de habilitação.  

 
 

___________________________ 
Local e Data 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
À 
PBGÁS 
Ref: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/12 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o serviço objeto da presente Licitação, de acordo 
com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
O preço total para execução do objeto da Li citação em referência é de R $ xx,xx (xxx reais), conforme tabela abaixo, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação. 

 
 

ITENS ESPECIFICAÇÃO QUANT. VL UNIT S/ 
ICMS 

VL. UNIT C/ 
ICMS 

VL ICMS 
DIFAL 

VL TOTAL 

01 

Medidor de Deslocamento Positivo, Tipo Rotativo 
(Lóbulos), Modelo G-160, devendo obrigatoriamente, 
atender aos requisitos constantes no subitem 3.1 do 
termo de referência. 

03 

    

02 Medidor de D eslocamento P ositivo, Tipo Rotativo 
(Lóbulos), Modelo G -65, devendo obr igatoriamente, 04 
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atender aos  requisitos constantes no su bitem 3. 2 do 
termo de referência. 

03 

Medidor de D eslocamento P ositivo, Tipo Rotativo 
(Lóbulos), Modelo G -25, devendo obr igatoriamente, 
atender aos  requisitos constantes no su bitem 3. 3 do 
termo de referência. 

03 

    

04 

Medidor de D eslocamento P ositivo, Tipo Rotativo 
(Lóbulos), Modelo G -40, devendo obr igatoriamente, 
atender aos  requisitos constantes no su bitem 3. 4 do 
termo de referência. 

02 

    

05 

Medidor de D eslocamento P ositivo, Tipo Rotativo 
(Lóbulos), Modelo G -100, devendo obr igatoriamente, 
atender aos  requisitos constantes no su bitem 3. 5 do 
termo de referência. 

08 

    

06 
Medidor T ipo Turbina, M odelo G -1600, devendo 
obrigatoriamente, atender aos  requisitos constantes 
no subitem 3.6 do termo de referência. 

01 
    

 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura dos envelopes. 

____________________________________ 
Local e Data 

 
______________________________________________________ 

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
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CONTRATO Nº ........../.......... 

 
 
 

CONTRATO Q UE E NTRE SI 
CELEBRAM A C OMPANHIA 
PARAIBANA D E G ÁS – PBGÁS E A 
EMPRESA 
............................................... 

 
 
 

A COMPANHIA P ARAIBANA D E G ÁS, so ciedade de eco nomia mista, 
estabelecida na C idade de Jo ão P essoa, E stado da Paraíba, na Avenida 
Presidente Epitácio Pessoa, n° 4. 756, bai rro do C abo B ranco, i nscrita no 
CNPJ/MF so b o n o 00.371.600/0001-66, i nscrição est adual n o 16.107.410-3, 
doravante denom inada PBGÁS, neste at o r epresentada pe lo se u D iretor 
Presidente, ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, residente e domiciliado à A v. U mbuzeiro, n°  881,  A p. 1002,  bai rro de 
Manaíra, na ci dade de Jo ão Pessoa, Estado da P araíba, por tador da cé dula de 
identidade n° 97.390, SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob n° 003.240.004-72 e pelo 
seu Diretor T écnico-Comercial GERMANO S AMPAIO DE  L UCENA, br asileiro, 
casado, engenheiro civil, residente e dom iciliado à R ua Santos Coelho Neto, n° 
495, Apto. N° 1.401, bairro de M anaíra, na ci dade de Jo ão P essoa, E stado da 
Paraíba, por tador da cé dula de identidade Nº. 199.935-SSP/PB, i nscrito n o 
CPF/MF so b n°  144.124.624/04 E __________, co m se de na C idade 
__________, E stado __________,  na R ua __________,  __________, 
__________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, neste ato representada 
pelo(s) seu(s) __________, __________, doravante denominado CONTRATADO 
têm entre si ajustado o presente Contrato proveniente do P regão Eletrônico n.º 
002/12, f undamentado na Lei  F ederal nº . 10. 520 de 17/ 07/2002, no D ecreto 
Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, Decreto Federal nº 5.450/05 e Decreto Estadual 
nº. 24.649, de 02/ 12/2003, aplicando-se, subsidiariamente, no q ue couber, a Lei  
nº. 8. 666/93 e dem ais normas correlatas, apl icáveis aos casos omissos e 
mediante as seguintes condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1 O presente Contrato tem por objeto aquisição de medidores de vazão para 
serem utilizados nos Conjuntos de Regulagem e Medição - CRMs da PBGÁS, em 
conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.  
1.2 Os itens contratados são os constantes dos lotes X, valor global R$ XXXX, em 
conformidade com a Proposta do Contratado, datada de XX/XX/XXXX 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
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2.1 - Integram-se e apl icam-se ao presente Contrato e sã o considerados, como 
se est ivessem i ntegralmente t ranscritos, os seguintes documentos, cujo inteiro 
teor e formas as partes declaram ter pleno conhecimento: 

• Anexo 2 – Termo de Referência; 
• Proposta do Contratado, datada de XX/XX/XXXX. 

 
 

2.2 - Em caso de di vergência ent re os documentos aplicáveis e est e co ntrato, 
prevalecerá este úl timo, e,  em caso de di vergências entre aqueles documentos, 
serão as mesmas dirimidas, co nsiderando-se, se mpre, os documentos mais 
recentes com prioridade sobre os mais antigos e de modo a atender, em qualquer 
caso, as especificações do edital e seus anexos. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 
3.1 - Este Contrato é deco rrente da l icitação r ealizada na m odalidade P regão 
Eletrônico, do T ipo Menor P reço por  I tem, nos termos e condições do Edital n° 
002/12.    
 
 
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução do objeto 
deste contrato estão devidamente equacionados e assegurados especificamente 
no or çamento da PBGÁS, e co rrerão por  co nta da se guinte cl assificação 
orçamentária:  

•  Investimento: Melhoria (1.2) – Materiais e equipamentos (1.4.1.4) – 
Computadores de vazão (1.4.1.4.1) 

 
CLÁUSULA QUINTA – LOCAL E FORMA DE FORNECIMENTO 
5.1 - Os equipamentos objeto deste Contrato deverão ser entregues na sede da 
PBGÁS, situada na Rua M anoel P aulino G omes, s/ n, Bairro Mário Andreazza, 
Bayeux – PB; devidamente embalados, de f orma a não se rem dani ficados 
durante as operações de transporte, carga e descarga, das 08h às 12h e das 14h 
às 18h, de se gunda a se xta-feira, em conformidade com o A nexo 2 – Termo de 
referencia. 
5.2. O fornecimento dos equipamentos objeto deste contrato se dará de aco rdo 
com o i ndicado na Autorização de F ornecimento de M aterial (AFM) emitida pela 
PBGÁS. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - VALOR DO CONTRATO 
6.1 - Pelo objeto do pr esente Contrato, a PBGÁS pagará ao CONTRATADO o 
valor total de R$ (     ). 
6.2 - Estão inclusos no pr eço t odas as despesas diretas e i ndiretas, t ributos, 
encargos da l egislação so cial, t rabalhista, pr evidenciária, fiscal e comercial, 
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enfim, todos os componentes de custo necessários à perfeita execução do objeto 
deste contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO 
7.1 - Por ocasião do pagamento e de aco rdo com art. 8º, II da Lei 9.335/11, com 
alteração dada pela Lei nº 9.355 de 20/ 04/2011 e r egulamentação pelo Decreto 
nº 32.086/2011, f icará retido o per centual de 1, 5% (um v írgula cinco por cento) 
em favor do F undo E stadual de A poio ao E mpreendedorismo – Fundo 
Empreender PB, do Governo do estado da P araíba, i ncidente so bre o v alor 
constante da not a f iscal f atura ou r ecibo em itido pel o l icitante CONTRATADO, 
caso se aplique. 
7.2 - O prazo para pagamento referente à execução do objeto deste contrato é de 
até 10 ( dez) di as úteis, co ntados a par tir da apr esentação do docu mento de 
cobrança, desde que devidamente atestado pelo gerente do contrato da PBGÁS. 
7.3 - O CONTRATADO deverá apr esentar a docu mentação de cobrança ao 
gerente d o co ntrato i ndicado pel a PBGÁS, em 03 ( três) v ias, co m v alores 
expressos em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal, fatura 
ou outro documento legal.  
7.4 - O CONTRATADO deverá indicar, no documento de cobrança, o número do 
contrato, i tem contratual das condições de pag amento a q ue se  r efere o 
documento de cobrança e o valor correspondente. 
7.5 - As cobranças deverão ser m antidas em ca rteira. O s pagamentos serão 
efetuados, na data apr azada, m ediante cr édito na co nta co rrente do 
CONTRATADO. Para tal, o mesmo deverá indicar o nome do banco, o número da 
agência e sua conta corrente, não se permitindo em nenhuma hipótese, desconto 
ou cobrança de títulos em estabelecimentos financeiros ou com terceiros, sem o 
prévio aceite da PBGÁS. 
7.6 - Qualquer pag amento poder á, a cr itério da PBGÁS, se r su spenso e 
comunicado ao  CONTRATADO se o f ornecimento est iver em atraso em relação 
ao prazo indicado na A utorização do F ornecimento de M aterial (AFM) por cu lpa 
do CONTRATADO, até q ue est e cu mpra i ntegralmente a co ndição co ntratual 
infringida. 
7.7 - O documento de cobrança será devolvido se houver incorreção e/ou falta de 
documentos, no prazo máximo de 05 ( cinco) dias úteis, contados a partir da data 
da apresentação, passando a contar novo prazo para pagamento a partir de sua 
reapresentação, não cabendo neste período a atualização monetária ou qualquer 
reajuste sobre a cobrança devolvida. 
7.8 - Ocorrendo atraso de pagamento por responsabilidade imputável à PBGÁS, 
serão pag os encargos financeiros, aplicando-se o p ercentual de 1%  ( um por  
cento) ao mês, quando r equerido, ca lculado “ pro rata die” desd e a dat a de 
vencimento até a efetiva liquidação do débito.  
7.9 - Fica assegurado à PBGÁS o direito de deduz ir de q ualquer documento de 
cobrança do CONTRATADO as importâncias correspondentes a m ultas e/ou 
débitos a que o mesmo, porventura, tiver dado causa. 
7.10 - Qualquer pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
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• Prova de I nscrição no C adastro Nacional de P essoa Ju rídica (CNPJ), do 
Ministério da Fazenda; 

• Prova de Regularidade para co m a F azenda F ederal, m ediante 
apresentação de Certidão Conjunta N egativa de D ébitos ou C ertidão 
Positiva com efeitos de negativa, relativos aos Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da U nião, em itida pel a P rocuradoria Geral da F azenda N acional e 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

• Prova de R egularidade par a co m a F azenda E stadual, m ediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou C ertidão P ositiva co m ef eitos de 
negativa, em itida pel a S ecretaria da Fazenda do E stado do dom icilio ou 
sede do licitante; 

• Prova de R egularidade par a co m a F azenda M unicipal, m ediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou C ertidão P ositiva co m ef eitos de 
negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicilio ou 
sede do licitante; 

• Prova de r egularidade de si tuação r elativa à S eguridade Social, 
demonstrando o cu mprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante apresentação de C ertidão N egativa de D ébito ou C ertidão 
Positiva com efeitos de negativa, relativa às contribuições previdenciárias e 
às de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e  

• Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando o cu mprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, mediante apresentação de C ertificado de R egularidade 
do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF); 

• Prova de r egularidade per ante a Ju stiça do T rabalho, m ediante 
apresentação de C ertidão Negativa de D ébitos Trabalhistas, em itida pela 
Justiça do Trabalho; 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO 
8.1 - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.   
 
 
CLÁUSULA NONA - PRAZOS 
9.1 - O prazo de v igência deste contrato será a partir da dat a de su a assinatura 
até o f im do exercício financeiro, com eficácia a partir da publicação na imprensa 
oficial. 
9.2 - O prazo máximo para fornecimento dos equipamentos objeto deste contrato 
é de 120 (cento e v inte) di as, co ntados a par tir da dat a de em issão da 
Autorização de Fornecimento de Material (AFM) pela PBGÁS. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
10.1 - Além das obrigações constantes no Anexo 2 – Termo d e R eferência 
deste Contrato, obriga-se o CONTRATADO: 
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10.1.1 - Responsabilizar-se integralmente pela perfeita ex ecução do obj eto 
contratado, não podendo ex imir-se, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer 
falhas ou deficiências do fornecimento a erros de especificação. 
10.1.2 - Preservar e m anter a PBGÁS a salvo de q uaisquer r eivindicações, 
demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua 
ação ou omissão. 
10.1.3 - Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, o CONTRATADO é 
responsável exclusivo, para com a PBGÁS ou para com terceiros, por: 

• Defeitos decorrentes de inobservância ou infração das condições do 
presente CONTRATO, de seus documentos complementares, das 
leis, regulamentos ou posturas em vigor; 

• Infração de di reitos de uso de pr ocessos protegidos por marcas ou 
patentes, r espondendo pel as indenizações, t axas e comissões 
devidas, bem como por qualquer reclamação resultante do mau uso 
que deles fizer. 

10.1.4 - O CONTRATADO é obr igado a m anter as obrigações assumidas e as 
condições de habi litação e q ualificação ex igidas na l icitação, dur ante t oda a 
execução do contrato.  
10.2 - Comunicar, imediatamente e por escrito, à PBGÁS, tão logo sejam do seu 
conhecimento os procedimentos fiscais, ai nda q ue de ca ráter i nterpretativo, os 
quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato. 
10.3 - A mão-de-obra empregada pelo CONTRATADO, na execução do objeto do 
contrato, não terá nenhuma vinculação empregatícia com a PBGÁS, descabendo, 
portanto, i mputação de q ualquer obr igação so cial a est a, obse rvando-se o 
disposto no art. 71, da Lei n° 8.666/93. 
10.4 - Dentro do prazo da pr escrição l egal, o CONTRATADO deverá se  
responsabilizar pel o ônus resultante de q uaisquer açõ es, dem andas, cu stos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados 
e prepostos, bem como se obrigar por  q uaisquer r esponsabilidades de açõ es 
judiciais que venham a ser atribuídas à PBGÁS em decorrência deste Contrato.  
10.5 - O CONTRATADO é obr igado a r eparar, co rrigir ou su bstituir, às suas 
expensas exclusivas, se m t ransferência de ônus de qualquer natureza para a 
PBGÁS, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem defeitos 
ou incorreções.   
10.6 - O CONTRATADO é r esponsável pel os danos causados diretamente à 
PBGÁS ou a t erceiros, deco rrentes de su a cu lpa ou dol o na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a f iscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 

10.7 O  CONTRATADO obriga-se a ent regar à PBGÁS o certificado de g arantia 
dos equipamentos: mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA PBGÁS 
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11.1 - Fornecer ao CONTRATADO todos os elementos que se fizerem 
necessários à co mpreensão das especificações dos equipamentos e das 
condições contratuais, colaborando com o CONTRATADO, quando solicitado, no 
seu estudo e interpretação. 
11.2 - Efetuar os pagamentos devidos na forma e co ndições estabelecidas na 
cláusula sétima, deste Contrato. 
11.3 - Notificar, por  escr ito, o CONTRATADO, f ixando-lhe o pr azo par a co rrigir 
erros, defeitos ou irregularidades encontradas nos equipamentos. 
11.4 - Notificar, por  escr ito, o CONTRATADO, da a plicação de ev entual 
penalidade, nos termos da C láusula D écima S egunda - Penalidades, dest e 
Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES 
12.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a PBGÁS poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as 

quais serão representadas por percentuais do valor da obrigação 
em atraso, não excedendo o percentual de 10% (dez por cento) 
do valor total do co ntrato, m ediante apl icação da se guinte 
fórmula: 

M = 0,1 x A x F,  
Onde: 
 M = percentual representativo da multa; 
 A = atraso em dias corridos; 
 F = 3 (Fator crítico relativo à importância do evento). 
b.1) As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos a 
que o co ntratado  t iver di reito. F ica asse gurado à PBGÁS, no ca so de 
insuficiência ou inexistência de cr édito, ex ecutar a g arantia de par ticipação na 
licitação ou garantia contratual, até o valor devido.  

c) Suspensão t emporária de par ticipação em  licitação e 
impedimento de contratar com a PBGÁS, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de i nidoneidade par a l icitar ou co ntratar co m a 
Administração P ública, enq uanto per durarem os motivos 
determinantes da punição ou até q ue se ja pr omovida a 
reabilitação perante a pr ópria aut oridade q ue apl icou a 
penalidade. 

12.2 - As sanções somente poder ão se r r elevadas em r azão de ci rcunstâncias 
excepcionais, e só  se rão ace itas justificativas quando formuladas por escrito, 
fundamentada em fatos reais e comprováveis, a critério do gerente do contrato ou 
da autoridade superior da PBGÁS, e desde que formuladas no prazo legal. A não 
comunicação desses motivos no prazo acima importará na apl icação da sanção, 
com perda do direito de alegá-lo, exceto por razões que impossibilitem o aviso. 
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12.3 - Nenhuma sa nção se rá apl icada se m o dev ido pr ocesso adm inistrativo, 
sendo facultada a apr esentação de def esa pr évia, no pr azo de 05 ( cinco) di as 
úteis contados da dat a da i ntimação par a t anto. D ecorrido esse  pr azo, a 
penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada, 
e não dará o direito do contratado expor qualquer contestação.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 
13.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei  ou Regulamento, em 
conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 
13.2 - Na hipótese de rescisão contratual determinada por ato unilateral e escrito 
da PBGÁS (inciso I do ar t. 79 da Lei  8. 666/93), aca rretará as consequências 
estabelecidas no art. 80 da Lei  8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas na 
mencionada Lei. 
13.3 - Este contrato será rescindido na hipótese de se atingir o limite estabelecido 
de 10% (dez por cento) do v alor total do contrato para a so ma dos valores das 
multas aplicadas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
14.1 - O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de 
acordo com o art. 65 da Lei n° 8.666/93.  
 
 
CLÁUSULA DÉ CIMA Q UINTA – SUBCONTRATAÇÃO, CE SSÃO O U 
TRANSFERÊNCIA 
15.1 - Este contrato não poder á se r obj eto de su bcontratação, ce ssão ou 
transferência. 
 
 
CLÁUSULA DÉ CIMA S EXTA – ACEITAÇÃO E RE CEBIMENTO DO S 
EQUIPAMENTOS 
16.1 - Nas embalagens dos equipamentos, o CONTRATADO obriga-se a marcar, 
de m odo l egível, o nom e PBGÁS, bem como, l ocal de ent rega e núm ero do 
instrumento co ntratual, dos itens e q uantidades constantes no i nstrumento 
contratual, e da Nota Fiscal que acompanha o produto. 
16.2 - Os equipamentos devem ser adequadamente embalados para o transporte 
a ser realizado e o armazenamento, dando completa proteção aos mesmos. 
16.3 - A PBGÁS receberá os equipamentos provisoriamente, par a ef eito de 
posterior v erificação da co nformidade dos mesmos com a especificação, e 
definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos 
e consequente aceitação. 
16.4 - A PBGÁS rejeitará, no todo ou em parte, fornecimento em desacordo com 
as especificações. Essa rejeição não implicará a dilatação do prazo de entrega. 
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16.5 - A aceitação definitiva dos equipamentos dar-se-á em conformidade com o 
Art. 73 da Lei n° 8.666/93.  
16.6 - O recebimento do objeto pela PBGÁS será efetuado por uma comissão de, 
no mínimo, 3 (três) membros. 
16.7 - Caso o f ornecedor se ja o f abricante dos equipamentos ofertados deverá 
fornecer j unto co m os equipamentos uma decl aração assi nada ( firma 
reconhecida) em papel timbrado, q ue possu i su porte t écnico/administrativo, 
aparelhamento, peças, instalações e condições adequadas, bem  co mo pessoal 
qualificado e  treinado, di sponíveis para a ex ecução dos serviços objeto dest a  
licitação, no local de instalação dos equipamentos, ou seja, no Brasil. 
16.8 - Caso o fornecedor não se ja o f abricante dos equipamentos ofertados 
deverá fornecer junto com os equipamentos uma carta de solidariedade fornecida 
pelo f abricante dos equipamentos a se rem of ertados de q ue o m esmo est á 
devidamente aut orizado e ca pacitado a f ornecer, i nstalar e m anter os serviços 
contratados de i nstalação dos equipamentos e sistemas e, q ue possu a 
assistência t écnica dos  equipamentos, co m r eposição de peça s no local da 
instalação, ou seja, no Brasil. 
16.9. A  ace itação dos equipamentos por par te da PBGÁS não ex ime o 
CONTRATADO da responsabilidade prevista nos artigos 389 e 927 do C ódigo 
Civil Brasileiro. 
16.10. O  CONTRATADO deverá at ender a t odas as exigências do G erente do 
Contrato r elacionadas com a co rreção de q uaisquer i mperfeições ou def eitos 
verificados, corrigindo-os, sem quaisquer ônus para a PBGÁS, bem como demais 
pendências porventura existentes. 
16.11. O  f ornecimento dos equipamentos objeto deste contrato dev erá se r 
efetuado de forma integral, de acordo com solicitação da PBGÁS.  
16.12. O recebimento dos equipamentos objeto deste contrato será efetuado no 
centro de oper ações da PBG ÁS, si tuado na Rua M anoel P aulino G omes, s/ n, 
Bairro Mário Andreazza, Bayeux – PB. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - GESTOR DO CONTRATO  
17.1 - A gerente do co ntrato proveniente desta l icitação será o Sr. Ranieri Vilar 
Queiroz dos Santos, Engenheiro Eletricista da PBGÁS, responsável pela gestão 
da execução do contrato, a q uem co mpetirá a el aboração de r elatório 
circunstanciado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
18.1 - As partes elegem o foro da Comarca de João Pessoa, Estado da Paraíba, 
como o úni co f oro co mpetente para dirimir quaisquer dúv idas ou q uestões 
relativas ao pr esente CONTRATO, com ex clusão de q ualquer out ro por  m ais 
privilegiado que se apresente. 
E assim, por estarem justas e Contratadas, as partes assinam este contrato, em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo: 
 



 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNIO Nº 002/12 
MINUTA DO CONTRATO - ANEXO Q 

_______________________________________ 

Página 34 de 40 

João Pessoa, xx de xxxxxxxxxx de xxxx. 
 
Pela COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS: 
 
 
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA  GERMANO SAMPAIO DE LUCENA 
Diretor-Presidente      Diretor Técnico Comercial 
 
 
Pelo CONTRATADO: 
 
Testemunhas: 
 
Nome:     Nome: 
CPF.:      CPF.:
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - OBJETO 
Aquisição de m edidores de v azão par a se rem utilizados nos Conjuntos de 
Regulagem e Medição - CRMs da PBGÁS. 
 

2 - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 
Os materiais devem ser fornecidos de acordo com o di sposto nos documentos e 
Normas Técnicas abaixo relacionadas, bem como nas demais Normas por elas 
referenciadas: 
 
a) Portaria INMETRO n° 114, de 16 de outubro de 1997; 
b) AGA ANSI B109.3 – Rotary Type Gas by Displacement Meters ou o que vier a 
substituí-lo. 
 
3 - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
3.1- Medidor de Deslocamento Positivo, Tipo Rotativo (Lóbulos), Modelo G-
160 – 03 ( três) uni dades – devendo obr igatoriamente at ender aos seguintes 
requisitos: 
 
a) Material de Corpo: Alumínio; 
b) Diâmetro Nominal: 80 mm (3” polegadas); 
c) Modelo: G-160 (vazão máxima – 250 m³/h); 
d) Range: 1:20; 
e) Tipo de Conexão: ANSI B.16.5, classe 150 lbs; 
f) Pressão Máxima de Operação: 12 bar; 
g) Possuir gerador de pulsos de baixa freqüência incorporado; 
h) P róprio par a t rabalhar co m f luido G ás Natural, podendo t rabalhar dent ro da 
seguinte faixa de temperatura: 20º C / 42º C; 
i) H omologado par a t ransferência de cu stódia, co nforme det erminações do 
INMETRO (certificado de aprovação de modelo); 
j) Totalizador com no mínimo 8 (oito) dígitos; 
l) Internos em Alumínio e Aço Inox; 
m) Precisão: ± 1% (um por cento) para 0,2 x Qmáx < Q < Qmáx; 
n) Repetibilidade: ≤ 0,1%; 
o) Distância entre flanges: 240±1 mm ; 
p) Distância máxima entre faces frontal e traseira: não superior a 450 mm; 
q) Possuir tomada de pressão e t emperatura no co rpo do m edidor para conexão 
ao computador de vazão (ou eletrocorretor); 
r) Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poço de temperatura; 
s) Ser fornecido com, no mínimo, 500 ml de f luído lubrificante, com coloração na 
cor vermelha ou similar.     
 
 



 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/12 
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 2 

______________________________________ 

Página 36 de 40 

3.2- Medidor de Deslocamento Positivo, Tipo Rotativo (Lóbulos), Modelo G-
65 – 04 ( quatro) uni dades – devendo obrigatoriamente atender aos seguintes 
requisitos: 
 
a) Material de Corpo: Alumínio; 
b) Diâmetro Nominal: 80 mm (3” polegadas); 
c) Modelo: G-65 (vazão máxima – 100 m³/h); 
d) Range: 1:20 ou 1:50; 
e) Tipo de Conexão: ANSI B.16.5, classe 150 lbs; 
f) Pressão Máxima de Operação: 12 bar; 
g) Possuir gerador de pulsos de baixa freqüência incorporado; 
h) P róprio par a t rabalhar co m f luido Gás Natural, podendo t rabalhar dent ro da 
seguinte faixa de temperatura: 20º C / 42º C; 
i) H omologado par a t ransferência de cu stódia, co nforme det erminações do 
INMETRO ( certificado de apr ovação de m odelo) ou co m co mprovação de 
processo em tramitação junto ao mesmo; 
j) Totalizador com no mínimo 8 (oito) dígitos; 
l) Internos em Alumínio e Aço Inox; 
m) Precisão: ± 1% (um por cento) para 0,2 x Qmáx < Q < Qmáx; 
n) Repetibilidade: ≤ 0,1%; 
o) Distância entre flanges: 170±1 mm; 
p) Distância máxima entre faces frontal e traseira: não superior a 450 mm; 
q) Possuir tomada de pressão e t emperatura no co rpo do m edidor para conexão 
ao computador de vazão (ou eletrocorretor de volume); 
r) Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poço de temperatura; 
s) Ser fornecido com, no mínimo, 500 ml de f luído lubrificante, com coloração na 
cor vermelha ou similar.     
 
3.3- Medidor de Deslocamento Positivo, Tipo Rotativo (Lóbulos), Modelo G-
25 – 03 ( três) uni dades – devendo obr igatoriamente at ender aos seguintes 
requisitos: 
 
a) Material de Corpo: Alumínio; 
b) Diâmetro Nominal: 50 mm (2” polegadas); 
c) Modelo: G-25 (vazão máxima – 40 m³/h); 
d) Range: 1:20; 
e) Tipo de Conexão: ANSI B.16.5, classe 150 lbs; 
f) Pressão Máxima de Operação: 12 bar; 
g) Possuir gerador de pulsos de baixa freqüência incorporado; 
h) P róprio par a t rabalhar co m f luido G ás Natural, podendo trabalhar dentro da 
seguinte faixa de temperatura: 20º C / 42º C; 
i) H omologado par a t ransferência de cu stódia, co nforme det erminações do 
INMETRO (certificado de aprovação de modelo); 
j) Totalizador com no mínimo 8 (oito) dígitos; 
l) Internos em Alumínio e Aço Inox; 
m) Precisão: ± 1% (um por cento) para 0,2 x Qmáx < Q < Qmáx; 
n) Repetibilidade: ≤ 0,1%; 
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o) Distância entre flanges: 170±1 mm; 
p) Distância máxima entre faces frontal e traseira: não superior a 450 mm; 
q) Possuir tomada de pressão e t emperatura no co rpo do m edidor para conexão 
ao computador de vazão (ou eletrocorretor); 
r) Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poço de temperatura; 
s) Ser fornecido com, no mínimo, 500 ml de f luído lubrificante, com coloração na 
cor vermelha ou similar.  
    
 
3.4- Medidor de Deslocamento Positivo, Tipo Rotativo (Lóbulos), Modelo G-
40 – 02 ( duas) uni dades – devendo obr igatoriamente at ender aos seguintes 
requisitos: 
 
a) Material de Corpo: Alumínio; 
b) Diâmetro Nominal: 50 mm (2” polegadas); 
c) Modelo: G-40 (vazão máxima – 65 m³/h); 
d) Range: 1:20; 
e) Tipo de Conexão: ANSI B.16.5, classe 150 lbs; 
f) Pressão Máxima de Operação: 12 bar; 
g) Possuir gerador de pulsos de baixa freqüência incorporado; 
h) P róprio par a t rabalhar co m f luido G ás Natural, podendo trabalhar dentro da 
seguinte faixa de temperatura: 20º C / 42º C; 
i) H omologado par a t ransferência de cu stódia, co nforme det erminações do 
INMETRO (certificado de aprovação de modelo); 
j) Totalizador com no mínimo 8 (oito) dígitos; 
l) Internos em Alumínio e Aço Inox; 
m) Precisão: ± 1% (um por cento) para 0,2 x Qmáx < Q < Qmáx; 
n) Repetibilidade: ≤ 0,1%; 
o) Distância entre flanges: 170±1 mm; 
p) Distância máxima entre faces frontal e traseira: não superior a 450 mm; 
q) Possuir tomada de pressão e t emperatura no co rpo do m edidor para conexão 
ao computador de vazão (ou eletrocorretor); 
r) Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poço de temperatura; 
s) Ser fornecido com, no mínimo, 500 ml de f luído lubrificante, com coloração na 
cor vermelha ou similar.     
 
3.5- Medidor de Deslocamento Positivo, Tipo Rotativo (Lóbulos), Modelo G-
100 – 08 ( oito) uni dades – devendo obr igatoriamente at ender aos seguintes 
requisitos: 
 
a) Material de Corpo: Alumínio; 
b) Diâmetro Nominal: 80 mm (3” polegadas); 
c) Modelo: G-100 (vazão máxima – 160 m³/h); 
d) Range: 1:20; 
e) Tipo de Conexão: ANSI B.16.5, classe 150 lbs; 
f) Pressão Máxima de Operação: 12 bar; 
g) Possuir gerador de pulsos de baixa freqüência incorporado; 
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h) P róprio par a t rabalhar co m f luido G ás Natural, podendo trabalhar dentro da 
seguinte faixa de temperatura: 20º C / 42º C; 
i) H omologado par a t ransferência de cu stódia, co nforme det erminações do 
INMETRO ( certificado de apr ovação de m odelo) ou co m co mprovação de 
processo em tramitação junto ao mesmo; 
j) Totalizador com no mínimo 8 (oito) dígitos; 
l) Internos em Alumínio e Aço Inox; 
m) Precisão: ± 1% (um por cento) para 0,2 x Qmáx < Q < Qmáx; 
n) Repetibilidade: ≤ 0,1%; 
o) Distância entre flanges: 170±1 mm; 
p) Distância máxima entre faces frontal e traseira: não superior a 450 mm; 
q) Possuir tomada de pressão e t emperatura no co rpo do m edidor para conexão 
ao computador de vazão (ou eletrocorretor de volume); 
r) Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poço de temperatura; 
s) Ser fornecido com, no mínimo, 500 ml de f luído lubrificante, com coloração na 
cor vermelha ou similar.     
 
3.6- Medidor Ti po Tur bina, M odelo G -1600 – 01 (uma) uni dade – devendo 
obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos: 
 
a) Material de Corpo: Ferro Fundido ou Aço Carbono; 
b) Diâmetro Nominal: 200 mm (8” polegadas); 
c) Modelo: G-1600 (vazão máxima – 2500 m³/h); 
d) Range: 1:20; 
e) Tipo de Conexão: ANSI B.16.5, classe 150 lbs; 
f) Pressão Máxima de Operação: 8 kgf/cm³; 
g) Possuir gerador de pulsos de baixa freqüência incorporado; 
h) P róprio par a t rabalhar co m f luido G ás Natural, podendo trabalhar dentro da 
seguinte faixa de temperatura: 20º C / 42º C; 
i) H omologado par a t ransferência de cu stódia, co nforme de terminações do 
INMETRO (certificado de aprovação de modelo); 
j) Totalizador com no mínimo 8 (oito) dígitos; 
l) Internos em alumínio, plástico  e aço inox; 
m) Precisão: ± 1% (um por cento) para 0,2 x Qmáx < Q < Qmáx; 
n) Repetibilidade: ≤ 0,1%; 
o) Possuir retificador de fluxo incorporado; 
o) Distância entre flanges: 600 mm; 
p) Distância máxima entre faces frontal e traseira: não superior a 600 mm; 
q) Possuir tomada de pressão e t emperatura no co rpo do m edidor para conexão 
ao computador de vazão (ou eletrocorretor de volume); 
r) Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poço de temperatura; 
s) Ser fornecido com, no mínimo, 500 ml de f luído lubrificante, com coloração na 
cor vermelha ou similar;   
t) Deve possuir bomba de óleo incorporado.     
 
3.7 – as condições operacionais de trabalho para os medidores especificados nos 
itens 3.1 a 3.6 são: 
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a) Pressão de Trabalho: 2 a 12 kgf/cm²; 
b) Temperatura de Trabalho: 24º C; 
c) Temperatura Ambiente: 30º C. 
 
3.5- Os medidores especificados nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 deverão vir 
acompanhados da r espectiva cu rva de ca libração, co m i ncertezas definidas, 
obtida através de comparação com um medidor padrão de medições rastreáveis 
aos padrões nacionais das grandezas medidas (INMETRO). Os equipamentos 
deverão ser su bmetidos à v erificação i nicial pel o I NMETRO ou instituições 
conveniadas, conforme estabelecido na portaria n°  114,  de 16 de out ubro de 
1997; 
 
3.6- O C ontratado dev erá f ornecer o ca bo co m co nector par a i nterligá-lo ao 
computador de vazão da PBGÁS, totalmente montado e pronto para utilização. O 
cabo deverá possuir comprimento de, no mínimo, 02 (dois) metros. 
 
 
4 - PRAZO DE ENTREGA 
As entregas dos equipamentos deverão obedecer aos prazos abaixo indicados, 
contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento do Material (AFM): 
  

• 120 (cento e vinte) dias; 
 
 
5 - LOCAL DE ENTREGA 
A ent rega dos equipamentos ficará a ca rgo do C ontratado, q ue ent regará os 
Medidores de Vazão nas instalações da PBGÁS situadas na Rua Manoel Paulino 
Gomes, s/n, Bairro Mário Andreazza, Bayeux – PB; devidamente embalados, de 
forma a não se rem dani ficados durante as operações de transporte, carga e 
descarga, das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
 
 
6 - GARANTIA DOS PRODUTOS 
Para t odos os produtos, não i nferior a 12 m eses contados da dat a de entrega. 
Quando aci onada a g arantia, o C ontratado dev erá pr ovidenciar a r etirada e o 
transporte do m edidor do al moxarifado da P BGÁS par a o laboratório/oficina do 
Contratado. O Contratado terá o prazo de 01 ( uma) semana, após a retirada do 
medidor, para em itir l audo det alhado do pr oblema, assi nado por  pr ofissional 
qualificado, atestando os motivos da quebra/falha do m edidor. Será também de 
responsabilidade do C ontratado o r etorno do medidor para a PBGÁS 
independente do resultado do laudo.  
Caso exista divergência entre a PBGÁS e o Contratado sobre as causas da não 
conformidade no medidor, ficará a ca rgo do C ontratado r ealizar anál ise co m 
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terceiros, se ndo est a i nstituição ou em presa cr edenciada pel o I nmetro par a 
realizar esse tipo de serviço (IPT, CTGAS, etc.). 
 


	15.3 - O PREGOEIRO ou Autoridade Superior poderá, em qualquer fase desta Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar ori...
	João Pessoa/PB, 07 de março de 2012.
	Empresa: ...................................................................................................................
	CNPJ/MF: ..................................................................................................................
	Endereço: ..................................................................................................................
	Cidade:...............................................Estado: ...........................................................
	CEP:...................................................Telefone: .........................................................
	Fax:....................................................E-mail: ..............................................................
	Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is): ...................................................................
	Local e data: ................................................................................................................
	Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is): ...........................................................
	DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL
	À
	PBGÁS
	(    ) Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
	Local e Data
	Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
	À
	PBGÁS
	Local e Data
	Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
	PROPOSTA DE PREÇOS
	À
	PBGÁS
	Prezados Senhores,
	Local e Data
	Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
	CONTRATO Nº ........../..........
	CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS E A EMPRESA ...............................................
	A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, sociedade de economia mista, estabelecida na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n  4.756, bairro do Cabo Branco, inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.371.600/0001-66, inscrição est...
	CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
	1.1 O presente Contrato tem por objeto aquisição de medidores de vazão para serem utilizados nos Conjuntos de Regulagem e Medição - CRMs da PBGÁS, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.
	1.2 Os itens contratados são os constantes dos lotes X, valor global R$ XXXX, em conformidade com a Proposta do Contratado, datada de XX/XX/XXXX
	CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS
	2.1 - Integram-se e aplicam-se ao presente Contrato e são considerados, como se estivessem integralmente transcritos, os seguintes documentos, cujo inteiro teor e formas as partes declaram ter pleno conhecimento:
	2.2 - Em caso de divergência entre os documentos aplicáveis e este contrato, prevalecerá este último, e, em caso de divergências entre aqueles documentos, serão as mesmas dirimidas, considerando-se, sempre, os documentos mais recentes com prioridade s...
	CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTO LEGAL
	3.1 - Este Contrato é decorrente da licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo Menor Preço por Item, nos termos e condições do Edital n  002/12.
	CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
	4.1 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução do objeto deste contrato estão devidamente equacionados e assegurados especificamente no orçamento da PBGÁS, e correrão por conta da seguinte classificação orçamentária:
	CLÁUSULA QUINTA – LOCAL E FORMA DE FORNECIMENTO
	5.1 - Os equipamentos objeto deste Contrato deverão ser entregues na sede da PBGÁS, situada na Rua Manoel Paulino Gomes, s/n, Bairro Mário Andreazza, Bayeux – PB; devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transpor...
	5.2. O fornecimento dos equipamentos objeto deste contrato se dará de acordo com o indicado na Autorização de Fornecimento de Material (AFM) emitida pela PBGÁS.
	CLÁUSULA SEXTA - VALOR DO CONTRATO
	6.1 - Pelo objeto do presente Contrato, a PBGÁS pagará ao CONTRATADO o valor total de R$ (     ).
	6.2 - Estão inclusos no preço todas as despesas diretas e indiretas, tributos, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, enfim, todos os componentes de custo necessários à perfeita execução do objeto deste contrato.
	CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO
	7.1 - Por ocasião do pagamento e de acordo com art. 8º, II da Lei 9.335/11, com alteração dada pela Lei nº 9.355 de 20/04/2011 e regulamentação pelo Decreto nº 32.086/2011, ficará retido o percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) em favor do Fu...
	7.2 - O prazo para pagamento referente à execução do objeto deste contrato é de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento de cobrança, desde que devidamente atestado pelo gerente do contrato da PBGÁS.
	7.3 - O CONTRATADO deverá apresentar a documentação de cobrança ao gerente do contrato indicado pela PBGÁS, em 03 (três) vias, com valores expressos em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal, fatura ou outro documento legal.
	7.4 - O CONTRATADO deverá indicar, no documento de cobrança, o número do contrato, item contratual das condições de pagamento a que se refere o documento de cobrança e o valor correspondente.
	7.5 - As cobranças deverão ser mantidas em carteira. Os pagamentos serão efetuados, na data aprazada, mediante crédito na conta corrente do CONTRATADO. Para tal, o mesmo deverá indicar o nome do banco, o número da agência e sua conta corrente, não se ...
	7.6 - Qualquer pagamento poderá, a critério da PBGÁS, ser suspenso e comunicado ao CONTRATADO se o fornecimento estiver em atraso em relação ao prazo indicado na Autorização do Fornecimento de Material (AFM) por culpa do CONTRATADO, até que este cumpr...
	7.7 - O documento de cobrança será devolvido se houver incorreção e/ou falta de documentos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação, passando a contar novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação...
	7.8 - Ocorrendo atraso de pagamento por responsabilidade imputável à PBGÁS, serão pagos encargos financeiros, aplicando-se o percentual de 1% (um por cento) ao mês, quando requerido, calculado “pro rata die” desde a data de vencimento até a efetiva li...
	7.9 - Fica assegurado à PBGÁS o direito de deduzir de qualquer documento de cobrança do CONTRATADO as importâncias correspondentes a multas e/ou débitos a que o mesmo, porventura, tiver dado causa.
	7.10 - Qualquer pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:
	 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;
	 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral...
	 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou sede do licitante;
	 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicilio ou sede do licitante;
	 Prova de regularidade de situação relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, relativa às contr...
	 Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa E...
	 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho;
	CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO
	8.1 - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.
	CLÁUSULA NONA - PRAZOS
	9.1 - O prazo de vigência deste contrato será a partir da data de sua assinatura até o fim do exercício financeiro, com eficácia a partir da publicação na imprensa oficial.
	9.2 - O prazo máximo para fornecimento dos equipamentos objeto deste contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de emissão da Autorização de Fornecimento de Material (AFM) pela PBGÁS.
	CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
	10.1 - Além das obrigações constantes no Anexo 2 – Termo de Referência deste Contrato, obriga-se o CONTRATADO:
	10.1.1 - Responsabilizar-se integralmente pela perfeita execução do objeto contratado, não podendo eximir-se, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas ou deficiências do fornecimento a erros de especificação.
	10.1.2 - Preservar e manter a PBGÁS a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
	10.1.3 - Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, o CONTRATADO é responsável exclusivo, para com a PBGÁS ou para com terceiros, por:
	 Defeitos decorrentes de inobservância ou infração das condições do presente CONTRATO, de seus documentos complementares, das leis, regulamentos ou posturas em vigor;
	 Infração de direitos de uso de processos protegidos por marcas ou patentes, respondendo pelas indenizações, taxas e comissões devidas, bem como por qualquer reclamação resultante do mau uso que deles fizer.
	10.1.4 - O CONTRATADO é obrigado a manter as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução do contrato.
	10.2 - Comunicar, imediatamente e por escrito, à PBGÁS, tão logo sejam do seu conhecimento os procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato.
	10.3 - A mão-de-obra empregada pelo CONTRATADO, na execução do objeto do contrato, não terá nenhuma vinculação empregatícia com a PBGÁS, descabendo, portanto, imputação de qualquer obrigação social a esta, observando-se o disposto no art. 71, da Lei n...
	10.4 - Dentro do prazo da prescrição legal, o CONTRATADO deverá se responsabilizar pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados e prepostos, bem como se obrigar...
	10.5 - O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas exclusivas, sem transferência de ônus de qualquer natureza para a PBGÁS, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem defeitos ou incorreções.
	10.6 - O CONTRATADO é responsável pelos danos causados diretamente à PBGÁS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interes...
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA PBGÁS
	11.1 - Fornecer ao CONTRATADO todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das especificações dos equipamentos e das condições contratuais, colaborando com o CONTRATADO, quando solicitado, no seu estudo e interpretação.
	11.2 - Efetuar os pagamentos devidos na forma e condições estabelecidas na cláusula sétima, deste Contrato.
	11.3 - Notificar, por escrito, o CONTRATADO, fixando-lhe o prazo para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontradas nos equipamentos.
	11.4 - Notificar, por escrito, o CONTRATADO, da aplicação de eventual penalidade, nos termos da Cláusula Décima Segunda - Penalidades, deste Contrato.
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES
	12.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a PBGÁS poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:
	a) Advertência;
	b) Multa por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais serão representadas por percentuais do valor da obrigação em atraso, não excedendo o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, mediante aplicação da seguinte fór...
	M = 0,1 x A x F,
	Onde:
	M = percentual representativo da multa;
	A = atraso em dias corridos;
	F = 3 (Fator crítico relativo à importância do evento).
	b.1) As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos a que o contratado  tiver direito. Fica assegurado à PBGÁS, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, executar a garantia de participação na licitação ou garantia c...
	c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PBGÁS, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
	d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
	12.2 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e só serão aceitas justificativas quando formuladas por escrito, fundamentada em fatos reais e comprováveis, a critério do gerente do contrato ou da autoridade su...
	12.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação para tanto. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser consi...
	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
	13.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento, em conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n  8.666/93.
	13.2 - Na hipótese de rescisão contratual determinada por ato unilateral e escrito da PBGÁS (inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93), acarretará as consequências estabelecidas no art. 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas na mencionada Lei.
	13.3 - Este contrato será rescindido na hipótese de se atingir o limite estabelecido de 10% (dez por cento) do valor total do contrato para a soma dos valores das multas aplicadas.
	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO
	14.1 - O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o art. 65 da Lei n  8.666/93.
	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
	15.1 - Este contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência.
	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
	16.1 - Nas embalagens dos equipamentos, o CONTRATADO obriga-se a marcar, de modo legível, o nome PBGÁS, bem como, local de entrega e número do instrumento contratual, dos itens e quantidades constantes no instrumento contratual, e da Nota Fiscal que a...
	16.2 - Os equipamentos devem ser adequadamente embalados para o transporte a ser realizado e o armazenamento, dando completa proteção aos mesmos.
	16.3 - A PBGÁS receberá os equipamentos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com a especificação, e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos e consequente aceitação.
	16.4 - A PBGÁS rejeitará, no todo ou em parte, fornecimento em desacordo com as especificações. Essa rejeição não implicará a dilatação do prazo de entrega.
	16.5 - A aceitação definitiva dos equipamentos dar-se-á em conformidade com o Art. 73 da Lei n  8.666/93.
	16.6 - O recebimento do objeto pela PBGÁS será efetuado por uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.
	16.7 - Caso o fornecedor seja o fabricante dos equipamentos ofertados deverá fornecer junto com os equipamentos uma declaração assinada (firma reconhecida) em papel timbrado, que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, peças, instalações...
	16.8 - Caso o fornecedor não seja o fabricante dos equipamentos ofertados deverá fornecer junto com os equipamentos uma carta de solidariedade fornecida pelo fabricante dos equipamentos a serem ofertados de que o mesmo está devidamente autorizado e ca...
	16.9. A aceitação dos equipamentos por parte da PBGÁS não exime o CONTRATADO da responsabilidade prevista nos artigos 389 e 927 do Código Civil Brasileiro.
	16.10. O CONTRATADO deverá atender a todas as exigências do Gerente do Contrato relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer ônus para a PBGÁS, bem como demais pendências porventura existe...
	16.11. O fornecimento dos equipamentos objeto deste contrato deverá ser efetuado de forma integral, de acordo com solicitação da PBGÁS.
	16.12. O recebimento dos equipamentos objeto deste contrato será efetuado no centro de operações da PBGÁS, situado na Rua Manoel Paulino Gomes, s/n, Bairro Mário Andreazza, Bayeux – PB.
	CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - GESTOR DO CONTRATO
	17.1 - A gerente do contrato proveniente desta licitação será o Sr. Ranieri Vilar Queiroz dos Santos, Engenheiro Eletricista da PBGÁS, responsável pela gestão da execução do contrato, a quem competirá a elaboração de relatório circunstanciado.
	CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
	18.1 - As partes elegem o foro da Comarca de João Pessoa, Estado da Paraíba, como o único foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relativas ao presente CONTRATO, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.
	E assim, por estarem justas e Contratadas, as partes assinam este contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo:
	João Pessoa, xx de xxxxxxxxxx de xxxx.
	Pela COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS:
	ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA  GERMANO SAMPAIO DE LUCENA
	Diretor-Presidente      Diretor Técnico Comercial
	Pelo CONTRATADO:
	Testemunhas:
	Nome:     Nome:
	CPF.:      CPF.:
	TERMO DE REFERÊNCIA
	Caso exista divergência entre a PBGÁS e o Contratado sobre as causas da não conformidade no medidor, ficará a cargo do Contratado realizar análise com terceiros, sendo esta instituição ou empresa credenciada pelo Inmetro para realizar esse tipo de ser...

