
~~.~
\.U-I~-

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Juarez Távora

EDITAL

PREGAO PRESENCIAL - N° 008/2015
PROCESSO N°: 2015.05.014

o Senhor RAFF DE MELO PORTO, Pregoeiro do Município de JUAREZ TÁVORA, constituída pela
portaria n.° 048/2014 de 05 de Novembro de 2014, faz saber a todos os interessados, de que trata a
presente licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço EXCLUSIVO para empresas
enquadradas como ME e EPP em sessão pública que se realizará no dia 04 de Junho de 2015 a partir
das 10hOOmin,na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA na Rua José Mendonça de
Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS, que será regida pela Lei federal n'' 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n? 8.666, de 21 de
junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.? 123/2006 e suas alterações, bem como
toda legislação correlata e demais exigências Previstas neste edital e anexo.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório conforme Anexo
(Termo de Referencia), que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que
se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão será realizada no prédio sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ
TÁVORA em endereço no preâmbulo deste edital, iniciando-se no dia 04 de Junho de 2015 às
10hOOmin (horário local) e será conduzida pelo Pregoeiro, designados nos autos do processo em
epígrafe.

I-DOOBJETO

I - A presente licitação tem por objeto a preparação e fornecimento de refeições destinadas à
manutenção das atividades e programas municipais, detalhado as especificações no anexo I (Termo
de Referência) do presente Edital.

II - DA PARTICIPAÇÃO

I - Poderá (ão) participar do certame todos os licitantes enquadrados como ME e EPP que preencherem
todos os requisitos constantes neste ato convocatório nos termos da Lei Complementar n.? 147/2014.

2 - Não será aceita a participação de interessados nesta Licitação, quando:

2.1 Reunidas em consórcios, grupos ou associações de empresas, haja vista que o objeto possui baixa
complexidade, cujos valores também não são elevados, conforme Acórdãos TeU n° 1.405/2006.
1.453/2009 - Plenário e n? 1.102/2009).
2.2 Cujos dirigentes ou responsáveis técnicos ocupem ou tenham ocupado cargo de direção,
assessoramento superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de
JUAREZ TÁVORA, Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados, nos últimos
60 (sessenta) dias corridos, anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
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2.3 Em processo de falência ou concordata.

2.4 Estejam impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer
de suas entidades descentrai izadas.

2.5 Estejam declaradas inidôneas por Órgão ou por Entidade da Administração Direta, por Autarquias.
Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios.

2.6 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de1993.

2.7 Empresas que não estejam enquadradas como ME e EPP.

III - DO CREDENCIAMENTO

• I - Para o credenciamento deverão ser apresentados, os seguintes documentos;

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos. e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento.
dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.

3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

IV - DO CADASTRAMENTO

I - Não será exigido cadastro para participação do certame.

O CRC (Certificado de registro Cadastral) perante o Município de JUAREZ TÁVORA, poderá ser
apresentado pelo licitante, Com validade em vigor e compatível com o objeto de aquisição do presente
certame, como substitutivo dos documentos exigidos no item VII, 1.1 e 1.2 "a", "b", "c", "d", e "r' em
se tratando de empresas.

I. J.2 - Na hipótese de algum documento que já conste do CRC estar Com o seu prazo de validade vencido
o licitante deverá apresentar imediatamente documento válido que comprove o atendimento às exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte.

V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO.

J - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo Com modelo estabelecido
no Anexo V ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nOsI e 2.
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Prefeitura Munic. de~,s QI Lt

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

CNPJ: 08.929.648/0001-59
PREGÃO PRESENCIAL N.O008/2015

LICITANTE: CNPJ: _
ENVELOPE n° 1 (DOCUMENTOS PROPOSTA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CNPJ: 08.929.648/0001-59

PREGÃO PRESENCIAL - n." 008/2015
LICITANTE: CNPJ: ~-
ENVELOPE n° 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

3- Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

4 - Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de Credenciarnento,
Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que, sejam protocolados na Prefeitura
Municipal de Juarez Távora no local onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, com toda
identificação do licitante e dados pertinente ao procedimento licitatório em epígrafe.

VI - DA FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS

I - A proposta deverá ser elaborada em papel redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões
ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando
se a procuração.

2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do Pregão Presencial;
c) descrição do objeto da presente licitação, com todos os elementos em conformidade com as
especificações da planilha de especificação - Anexo I deste Edital e conforme modelo constante no
anexo IV;
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.

3 - Os preços propostos pela licitante vencedora permanecerão irreajustáveis, EXCETO quando
comprovadamente comprometer o equilíbrio econômico-financeiro deste termo contratual;
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4 - Preço unitário e total do item cotado; de acordo com os preços praticados no mercado; conforme
estabelece o Art. 43; Inciso IV; da Lei 8.666/93, em algarismo e considerando as quantidades e
especificações constantes no Anexo I do presente edital.

5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos,
sejam omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

I - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais
dizem respeito a:

• 1.1 - HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
b.l) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores:
d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)
emitido em até 90(noventa) dias anterior a data da abertura dos envelopes;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da
licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei.

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

e) Prova de Regularidade através da apresentação de certidão negativa da inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho conforme dispõe o art. 3° da Lei 12.440/20 II.

f) Alvará de Funcionamento.

1.1.2.1 - Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal.
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
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1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Alvará da vigilância sanitário Municipal ou Estadual.

b) Declaração elaborada em papel e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando nos
moldes do Anexo III do presente edital.

VIII - DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

1- As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverão após o
ato do credenciamento, apresentar documento oficial que comprove essa condição. (Art. 3° da LC
123/2006)

1.1 - Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta
Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal ou declaração conforme anexo VI do presente edital.

1.1.1 - O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na
Lei Complementar n? 123, de 2006.

1.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme
determina o artigo 43 da LC 123/2006.

1.3 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

IA A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n5 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

1.5 Nesta licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006.

1.6 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar-se em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 40, da Lei Complementar n" 123, de 2006, não poderá usufruir do
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva
declaração.

IX - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

I - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão.
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
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2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão o Pregoeiro à declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo V ao Edital, em
envelope separado, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta. estará encerrado o credenciamento e. por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas
que conduzirão ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se
como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços.
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

4.1 - Para efeito de seleção da proposta o critério de julgamento será o menor preço unitário.

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menorpreço.

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.

8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

9 - Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
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10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope n? 2, contendo os documentos
de habilitação de seu autor.

I I - Obrigatoriamente os serviços a serem ofertados deverão ser de Ia qual idade;

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão Presencial, até a decisão sobre a habilitação,inclusive mediante:

a) substituição e apresentação de documentos, ou;

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações (Internet)

b.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

b.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.

14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as eXlgencias para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço observada à ordem de classificação, para
celebrar o contrato, e assim sucessivamente.

15 - No caso de todas as licitantes serem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, o pregoeiro
poderá, a seu exclusivo critério, fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação, escoimada das causas que motivaram a inabilitação.

X - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DAHOMOLOGAÇÃO

I - No final da sessão, a licitante, que quiser recorrer, deverá manifestar, imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas, para apresentar contrarrazões em igual número de dias que, começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do
processo à autoridade competente para a homologação.

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

5 - O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE FORNECIMENTO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO.

I - a contratada terá um prazo não superior a 2 (duas) horas a contar do recebimento da ordem de
fornecimento para o fornecimento das refeições, com a quantidade requisitada, bem como os locais de
entrega e horários e outras orientações que se fizerem necessárias.

2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários, sendo a contratante responsável apenas pelo pagamento do objeto da licitação.

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TAVORA.

• 2- O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da
contratante.

3- O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-a após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = IxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I= índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1= (Tx/l 00)
365

Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N =Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP =Valor da Parcela em atraso

XIII - DA CONTRATAÇÃO

I - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do termo de contrato:
cuja respectiva minuta constitui, anexo do presente ato convocatório.

1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante a Fazenda Nacional e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

1.2 - Se não for possível atualizá-Ias por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata
o subitem 1.1 deste item XIII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

2 - A adjudicatária deverá no prazo de 02 (Dois) dias corridos, contados da data da convocação,
comparecer a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA para assinar o termo
de contrato.

3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XIII, ou se recusara assinar o contrato, serão
convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com
vistas à celebração da contratação.

3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação
do aviso.

3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba e diário
oficial do Município.

XIV - DA REVISÃO DOS PREÇOS

•

I. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico- financeiro,
a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de
fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de JUAREZ
TAVORA à variação dos preços por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os
documentos comprobatórios da majoração.
4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos bens pelo preço
registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.

XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

I - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total
ou parcial do objeto do presente Edital:

I - Advertência; de que trata o inciso I, do art. 87, da Lei n" 8.666/93, podendo ser aplicada nos seguintes
casos:
a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do fornecimento, desde que
não caiba a aplicação de penalidade mais grave.

II - multa(s), que deverá (ão) ser recolhida(s) junto à Secretaria de Finanças do Município, a ser quitada
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante, podendo ser:
a) de 1,0% (um por cento) do valor do objeto licitado, por dia de atraso por descumprimento dos prazos
de entrega, previstos neste Edital e no Contrato;
b) de 2% (dois por cento) do valor do fornecimento por infração a qualquer condição estipulada no Edital
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e no Contrato, nas hipóteses não previstas na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos, e;

IV - 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
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

•
2 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encargos correspondentes .
I - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

II - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei n° 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou aos licitantes que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

III - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, ajuízo da Administração.

XVI - DA GARANTIA CONTRATUAL

I - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

• XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão Presencial serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

2.1 - Às recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria
ata.

3- Todos os documentos de habilitação; cujos envelopes forem abertos na sessão; e as propostas; serão
rubricados pelo Pregoeiro; e pelos licitantes presentes que desejarem.

4 - O resultado do presente certame será divulgado no diário oficial do Estado.

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOM.
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6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na secretaria de administração na sede do Município de JUAREZ TÁVORA, após a celebração
do contrato.

7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.

7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até I dia útil
anterior à data fixada para recebimento das propostas.

7.2 - Acolhida à petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.

7.3 - As despesas provenientes serão custeadas com recursos municipais e correrão nas dotações do
orçamento geral do município nas rubricas: 02.02-Gabinete do Prefeito - 041222010.2002-Desenvolver as
atividades do gabinete do prefeito - 02.03-Secretaria de Finanças - 041222010.2003-Desenvolver as
atividades administrativas da secretaria - 02.04-Secretaria de Agricultura e Abastecimento _
20.122.2010.2005-Desenvolver atividades agrícolas e abastecimento - 02.06--Secretaria de Educação _
123611004.2010 - Coordenação das atividades da Secretaria - 02.12-Secretaria de Saúde _ 101222010.2015-
Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde - 02. IS-Secretaria da ação e promoção social _
20102022- Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Assit. Social- 02.16 - Secretaria de Intra
estrutura e desenvolvimento humano - 1S.122.2010.2033-Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos _
02.19-Secretaria de Administração - 041222010.20SI-Desenvolver as atividades da Secretaria de
Administração - 339039.0000- Serviços de terceiros pessoa jurídica - 339036.000 _ Serviços de Terceiro
pessoa física. Os recursos serão provenientes de recursos do tesouro municipal.

7.4 - O edital estará disponível para os interessados no setor de licitação, no endereço constante no
preâmbulo deste termo, no horário de expediente normal de 08hOOminhs. As 12hOOminhs.

7.5 - Esta licitação poderá ser anulada ou revogada, aumentada ou reduzida nos limites estabelecidos por
lei, sem que tenham as adjudicatárias direito a qualquer indenização sempre quando os atos forem mais
convenientes para a Administração, desde que bem justificado.

8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

10 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

I I - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
12 - Integram o presente Edital:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Minuta de contrato;

Anexo III - Modelo de declarações;
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Anexo V - Declaração de pleno atendimento dos requisitos de Habilitação:

Anexo IV - Modelo de proposta de preços;

•

•
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TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I

PROCESSO N° 2015.05.015

1. OBJETO

1.1. Preparação e fornecimento de refeições, destinados aos funcionários, servidores e eventos
promovidos por esta municipalidade, conforme especificações e quantidades estabelecidasabaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT.
UNO V. UNIT. V. TOTALESTIMADA

CAFE DA MANHA (PAO, MARGARINA,
I OVOS, QUEIJO, PRESUNTO, FRUTAS,) 1000

UNOCAFÉ, LEITE COM 70 ML OU SUCO
250ML. SEM BALANÇA.
ALMOÇO:
FEIJÃO/CARIOCA/PRETO/MACASSAR,
MACARRÃO/MASSA, ARROZ BRANCO
OU COM LEGUMES, SALADA DE
VERDURA, DOIS TIPOS DE PROTEÍNA

2500(CARNE, FRANGO E PEIXE) DA UNOCLASSIFICAÇÃO SEL-SERVICE LIVRE
SEM BALANÇA COM REFRIGERANTE
(GARRAF A 290ML TIPO KS) OU SUCO
DE FRUTA COM 250ML. SEMBALANÇA
JANTAR (MACAXEIRA, BATATA,
INHAME, DOIS TIPOS DE CARNE,

2 OVOS) DA CLA.SSIFICAÇÃO SELF- 1500
UNOSERVI CE LIVRE SEM BALANÇA COM

CAFÉ (COPO, LEITE) 70ML OU SUCO
250M L.

2. JUSTIFICA TIVA

2.1 Tendo em vista o deslocamento de seu corpo técnico quando dos serviços "in loco", bem
como para atendimento de eventos (cursos, encontros, seminários, feiras e demais atividades de
interesse promovido por este município) faz-se necessário o fornecimento de refeições para
atender as respectivas necessidades.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os serviços a serem adquiridas enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos
da Lei n? 8.666/93 alterações e demais normas inerentes à espécie.

4. PRÉ-PREPARO E PREPARO DAS REFEIÇÕES

----_. ----------------------------
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4.1 Utilização de alimentos tratados de forma higiênica (ex: pasteurizados, fiscalizados pelas
autoridades competentes, etc.);
4.2 Cozinhar os alimentos até atingir a temperatura interna mínima de 70°C por pelo menos 15
minutos;

4.3 Não permitir que os alimentos cozidos fiquem expostos por tempo prolongado à temperatura
ambiente;

4.4 Armazenar cuidadosamente os alimentos cozidos em condições de calor (em torno ou acima
de 60 "C) ou de frio (em torno ou abaixo de 100C);
4.5 Não permitir o contato entre os alimentos crus e cozidos;
4.6 Lavar as mãos constantemente, com água, sabão e manter unhas cortadas e sem esmalte;
4.7 Utilizar sempre garfos ou pegadores na manipulação dos alimentos prontos;
4.8 Afastar da manipulação dos alimentos, funcionários que apresentem manchas, machucados e
alergias ou estiverem doentes;
4.9 Exigir a manutenção e limpeza de toda a estrutura física e equipamentos antes, durante e
depois das preparações;
4.10 Manter produtos de limpeza e materiais de cozinha longe de alimentos;
4.11 Conservar os recipientes de lixo permanentemente tampados. Os funcionários devem lavar
as mãos sempre que destampá-Ias ou removê-Ias;
4.12 Evitar demasiada manipulação dos alimentos;
4.13 Utilização obrigatória de luvas descartáveis para cortar carnes;
4.14 Nunca apoiar as panelas no chão, caixotes, ou latões de lixo (mesmo quando vazias);
4.15 Lavar frutas e verduras em água corrente e higienizá-Ias em solução de hipoclorito própria
para alimentos (como hipoclor, sumaveg, Aquatabs ou água sanitária) de acordo com as
instruções do fabricante;
4.16 Produtos adquiridos processados de outras empresas devem ser de boa qualidade e
transportados de forma que assegure tempo e temperatura adequados. As empresas fornecedoras
devem ter alvará de funcionamento e registro da vigilância sanitária;
4.17 Não é permitido o reaproveitamento de preparações quentes (arroz, feijão, carnes, massas,
etc.) de uma refeição para outra;
4.18 Utilizações obrigatórias de luvas, toucas e máscaras descartáveis pelos funcionários
responsáveis pelo acondicionamento, transporte e distribuição das refeições.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1- A contratada terá um prazo não superior a 2 (duas) horas a contar do recebimento da
ordem de fornecimento para o fornecimento das refeições, com a quantidade requisitada, bem
como os locais de entrega e horários e outras orientações que se fizerem necessárias.
5.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.l) na hipótese de substituição, oCa) Contratado(a) deverá fazê-Ia em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.l) na hipótese de complementação, ota) Contratado(a) deverá fazê-Ia em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



..

A
',

.
.

ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURAMUNICIPAL DEJUAREZTÁVORA

6.1 Alvará da vigilância sanitário Municipal ou Estadual.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Executar devidamente o contrato descritos na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados:
7.2. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
7.3. Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução de
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
7.4. Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
7.5. Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante 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 interessado;
7.6. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e
legais, não poderá subcontratar contratar no todo ou em parte o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante.
7.7. O contratado terá a obrigação de manter, durante todo o exercício do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação Art. 55, XIII da Lei 8.666/93 e lei n.? 12.440/20 II (CNDT).
7.8. O CONTRATADO deverá atender as solicitações da CONTRATANTE, conforme suas
demandas.
7.9. O CONTRATADO deverá manter padrão de higiene em conformidade com a legislação
vigente, disponibilizando uniformes necessários a especificidade de cada função.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:
8.1.1.. Efetuar o pagamento relativo aos produtos do contrato efetivamente realizado, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;
8.1.2 - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do contrato;
8.1.3 - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de
suas responsabilidades contratuais e legais.
8.1.4. Emitir requisição de ordem de fornecimento à empresa autorizado o fornecimento das
refeições.

9. DA FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS

9.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel redigida em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador, juntando-se a procuração.

9.2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
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b) número do Pregão Presencial;
c) descrição do objeto da presente licitação, com todos os elementos em conformidade com as
especificações neste Termo de Referência e no edital.
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.

9.3 - Os preços propostos pela licitante vencedora permanecerão irreajustáveis, EXCETO
quando comprovadamente comprometer o equilíbrio econômico-financeiro deste termo
contratual;
9.4 - Preço unitário e total do item cotado; de acordo com os preços praticados no mercado;
conforme estabelece o Art. 43; Inciso IV; da Lei 8.666/93, em algarismo e considerando as
quantidades e especificações neste termo de referência.
9.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e
seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
9.6 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.
10.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

11.DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 dias, contados da apresentação da
nota fiscallfatura no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA.
11.2. O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição
bancária da contratante.
11.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
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11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
seguinte fórmula:

EM = IxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I= índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1= (Txll 00)
365

Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
VP =Valor da Parcela em atraso.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIV AS

Pregoeiro

12.1. A disciplina das sanções administrativas
aquela prevista no Edital e legislações correi a

Juarez Távora - P8, 21 de Maio de 2015

--------------- - . - -- --- -------- - -- .
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MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.o 008/2015

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAREZ TÁVORA, ESTADO DA PARAlBA, E
A EMPRESA: ,
TENDO POR OBJETIVO: PREPARAÇÃO E
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES E PROGRAMAS MUNICIPAIS.

De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município Juarez
Távora, Estado da Paraíba, com Sede na Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-Pê,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.? 08.919.490/0001-36, ora representado pelo Senhora Prefeita Municipal
Maria Ana Farias dos Santos, portador do CPFIMF n." 952.710.154-91, residente e domicil iado na Rua
Adalberto Pereira de Melo, n 43 - Centro Juarez Távora - PB e de outro lado, como CONTRATADO, e
assim denominado no presente instrumento, a Empresa: **********************************, com
sede no ***********************************, inscrita no CNPJ: *******************
representada ************************, CPF n? **************
As partes assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato
Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, Lei federal n? 10.520, de
17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n"
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n." 123/2006 e suas
alterações, bem como toda legislação correlata e demais exigências Previstas no edital Pregão Presencialn." 008/2015.

PARTES CONTRATANTES

1.1 O CONTRATADO se obriga fornecer as refeições, conforme proposta apresentada que fica fazendo
parte integrante deste CONTRA TO, do seguinte OBJETO, como segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

I I
IITEMI QNT. UNO. ESPECIFICAÇÃO P.UNT. P. TOTAL

2.1 O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até o dia **/**/20**. O prazo constante
nesta cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art.
57 da Lei Federal n.? 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

_._-------------
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3.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem na prestação, até 25% (Vinte e Cinco por Cento) e acordo com o que preceitua
o Art. 65, Parágrafo 1.°da Lei Federal n." 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUA

4.1- A contratada terá um prazo não superior a 2 (duas) horas a contar do recebimento da ordem de
fornecimento para o fornecimento das refeições, com a quantidade requisitada, bem como os locais de
entrega e horários e outras orientações que se fizerem necessárias.

CLÁUSUL;\. QUARTA - DO FORNECIMENTO

• 5.1 - Fica ajustado o preço, conforme segue:
5.2 O valor total do CONTRA TO fica estimado em R$ 0.00 (Por Extenso) onerando nas dotações: 02.02-
Gabinete do Prefeito - 041222010.2002-Desenvolveras atividadesdo gabinete do prefeito _ 02.03-Secretaria de
Finanças - 0412220I0.2003-Desenvolver as atividades administrativas da secretaria _ 02.04-Secretaria de
Agricultura e Abastecimento - 20.122.2010.2005-Desenvolver atividades agrícolas e abastecimento _ 02.06-
Secretariade Educação-123611004.20 IO - Coordenaçãodas atividadesda Secretaria- 02.12-Secretariade Saúde
- 101222010.2015-Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde - 02.15-Secretaria da ação e
promoção social - 20I02022- Manutençãoe desenvolvimentodas atividades da Sec. de Assit. Social _ 02.16 _
Secretaria de Infra estrutura e desenvolvimento humano - 15.122.2010.2033-Desenvolver as Atividades de
ServiçosUrbanos- 02.19-Secretaria de Administração- 0412220I0.205l-Desenvolver as atividadesda Secretaria
de Administração- 339039.0000- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339036.000_ Serviços de Terceiros
PessoaFísica. Os recursos serão provenientesde recursosdo tesouromunicipal.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

6.1 Os preços permanecerão fixos e irreaj ustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
6.2 A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio economrco.
financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista
de preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
6.3 Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de Juarez Távora
à variação dos preços por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos
comprobatórios da majoração.
6.4 Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos bens pelo preço
registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.

Cl.ÁJ1SULA SÉXTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS

7.1 O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 dias, contados da apresentação da nota
fiscallfatura no protocolo da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA.
7.2 Quando a data prevista para o pagamento coincidir com finais de semana, feriado, o mesmo será
efetuado no primeiro dia útil subsequente.
7.3 O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária dacontratante.
7.4 O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
7.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
7.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = IxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
1= (Tx/IOO)

365

Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N =Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP =Valor da Parcela em atraso.

8.1 - Efetuar o pagamento relativo aos serviços do contrato efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
8.2 - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do contrato;
8.3 - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade das refeições,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabi Iidades contratuais e legais.
8.4. Emitir requisição de ordem de fornecimento à empresa autorizado o fornecimento das refeições.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATADO
9.1 Executar devidamente o contrato descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
9.2. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
9.3. Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução de contrato, que
o represente integralmente em todos os seus atos;
9.4. Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentossolicitados;
9.5. Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante 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 interessado;
9.6. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não
poderá subcontratar contratar no todo ou em parte o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a
devida autorização expressa do Contratante.
9.7 O contratado terá a obrigação de manter, durante todo o exercício do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação Art. 55, XIII da Lei 8.666/93 e lei n.? 12.440/201 1(CNDT).
9.8 O CONTRATADO deverá atender as solicitações da CONTRATANTE, conforme suas demandas.
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9.9 o CONTRATADO deverá manter padrão de higiene em conformidade com a legislação vigente,
disponibilizando uniformes necessários a especificidade de cada função.

10.1 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução
total ou parcial do objeto.

CLÁUSULA DÉGlMA-.DAS PENALIDADES

1- Advertência; de que trata o inciso I, do art. 87, da Lei n" 8.666/93, podendo ser aplicada nos seguintes
casos:
a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do fornecimento, desde que
não caiba a aplicação de penalidade mais grave.
II - multa(s), que deverá (ão) ser recolhida(s) junto à Secretaria de Finanças do Município, a ser quitada
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante, podendo ser:
a) de 1,0% (um por cento) do valor do objeto licitado, por dia de atraso por descumprimento dos prazos
de entrega, previstos neste Edital e no Contrato;
b) de 2% (dois por cento) do valor do fornecimento por infração a qualquer condição estipulada no
Edital e no Contrato, nas hipóteses não previstas na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e;
IV - 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
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
10.2 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas.
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encargos correspondentes.
I - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
II - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei n? 8666/93 e
alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b)Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

III - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, ajuízo da Administração.

I I. I - A rescisão Contratual poderá ser:
II.I. 1- Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no Art. 78
da Lei Federal n." 8.666/93.
I 1.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
Autoridade competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência da
CONTRATANTE.

CLÁUSULAnÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
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11.1.3 - Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n." 8.666/93, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será essa ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido.
11.1.4 - A rescisão Contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 da Lei Federal n.? 8.666/93 acarretará as
conseqüências previstas no Art. 80, Incisos I e IV, no que couber ambos da Lei Federal n." 8.666/93.

12.1 - Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Alagoa Grande, Estado da Paraíba, para dirimir
questões resultantes ou relativas à aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera
Administrativa. E por estarem assim justos Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e
condições ora ajustadas, as partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três)
vias de igual teor, na presença de duas Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a
CONTRA TANTE, no prazo legal, providenciar a publicação, na imprensa Oficial, do extrato do
Contrato, a teor no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal n.? 8.666/93, tudo para que o ato produza
seus Jurídicos e Legais efeitos.

USULADÉCIMA SEGUNDA- DO

JUAREZ TÁVORA, de de 2015.

Maria Ana Farias dos Santos
Prefeita

CONTRATANTE

*******************
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
).0
----------------------------------------RGN.o

2.°
----------------------------------------RGN.o
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ANEXO III - Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO

__ (nome do licitante ) ,CNPJ/CPF __ , sediada

:--:::----:-----:-------=---:--=------~---- , por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial 008/2015, DECLARA expressamente que:

a) até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação, no presente
processo licitatório, tanto nas esferas Federal, Estadual e Municipal, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

b) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de
dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
c) não possuir dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção,
assessoramento superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de
JUAREZ TÁVORA, Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados, nos últimos
60 (sessenta) dias corridos, anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
d) não estarem impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou
quaisquer de suas entidades descentralizadas.
e) não ter sido declaradas inidôneas por Órgão ou por Entidade da Administração Direta, por Autarquias,
Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
f) Autoriza a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura de JUAREZ TÁVORA a proceder
diligência visando a comprovação de informações prestadas.
g) não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Artigo 9° da Lei Federal no 8.666/93.

(cidade e estado) de de 2015.--------

(assinatura do declarante)

Nome ou carimbo do declarante:
---------------Cargo ou carimbo do declarante:
-----------------W da cédula de identidade e órgão emitente:

-----------Telefone, fax e e-mail para contato:
----------------

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preço

(Papel timbrado da licitante)

PROPOSTA DE PREÇO

/----
_(NOME DO LICITANTE)

_, sediada
____________ CNPJ/CPF n"
(endereço completo. telefone. fax e e-mail

atualizados) , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do
Pregão, apresenta Proposta de Preço para os serviços licitados, conforme abaixo especificado:

Item Quantidade Especificação do Objeto Preço totalPreço unitário

VALIDADE DA PROPOSTA: DIAS (mínimo de 60 dias)
PRAZO DE FORNECIMENTO: ------

BANCO (Código): AGÊNCIA (Código): PRAÇA: _
BANCO (Nome): CONTA CORRENTE: _

(cidade e estado) de de2015.

(assinatura do declarante)

Nome ou carimbo do declarante:
--------------Cargo ou carimbo do declarante: _

N° da cédula de identidade e órgão emitente: _
Telefone, fax e e-mail para contato: _

** Este formulário deverá ser inserido no envelope de Proposta de Preço.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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ANEXO V- Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO

__ (nome do licitante ) ,CNPJ/CPF __ , sediada
------ , por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial 008/2015, DECLARA expressamente que:

Tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os
termos deste pregão e seus anexos inclusive aos requisitos de HABILITAÇÃO constante no edital.

(cidade e estado) de de 2015.--------

(assinatura do declarante)

Nome ou carimbo do declarante: --------------
Cargo ou carimbo do declarante: _
N° da cédula de identidade e órgão emitente: _
Telefone, fax e e-mail para contato: _

OBS: Esta declaração deverá ser apresentada fora do envelope de Documentos de Habilitação

Rua José Mendonça de Araújo, N 171- Centro Juarez Távora -PB
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO - SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ N° com
sede ,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para
fins do Pregão Presencial n" 008/2015, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que:

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei
Complementar 123/2006 e suas alterações.

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não
incide nos impedimentos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

de---------------------------------- --------

(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante:
--------------------------Cargo ou carimbo do declarante: __

N° da cédula de identidade:
------------------------------Telefone, fax e e-mail para contato: _

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos no item 3 por ocasião do
credenciamento

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB



Mensário Oficial do Municípi~iu~
Instituído Lei N. O13/82 de 21 de Janeiro de 1982 ---"1f---

AVISO DE LlCITAÇAo

PREGAO PRESENCIAL Nr 008/2015

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei
8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.o 123/2006 alterações, Decreto n.O7892/2013 e
alterações bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para ME e
EPP, objetivando a Preparação e fornecimento de refeições destinadas á manutenção das
atividades e programas municipais, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta
e habilitação que realizar-se a as 10hOOmindo dia 04/06/2015, na sede da Prefeitura Municipal
de JUAREZ TAVORAlPB, na CPL localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 _ Centro
Juarez Távora -PB - CEP - 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-
1072 no horário de expediente normal de 08hOOminas 12hOOmin.

Juarez Távora, 21 de Maio de 2015.

Raff de Melo Porto
Pregoeiro Oficial
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4 I, I ,d,".'" BI.-I 11.').1.-11,8,1 alillcaA,4,1.1.3,4 I.IA. 4.1.1.5, 4.1.1.1 1.• 1.1.1 I
ln'uru I)\. l tvrtuntc-; 11lh:[l·,,~~l{losdcv idamcnre notificado ..., assceurado 110~termo" do urt. 109 da Lei
." ()(lel lJ3 li ducuo de uucrposrçào de recursos caso haja illrcrcs,:-c~

Salgado de Seio F0Ii\·PB. ~ 1 de ~InJO de ~O15
lL\\GI\E I'EREIR.·\ DE AL8lQllRQl J::

PRr.SIDr..\H DACPI.

~ .•.''''''''.'''.'pa.. I.'.,_,_..... '

I~------M _

PRJ::FEITlRA ,\It:\ICIPAL DE ,IL\REZ TAVOR..\

A\"JSO Dr. UCITAÇ.\O
PREG.\O PRESE:'\CIAL:'\o 008/201S

\ PI~·rl,:iluril Mumcipal de Juarez Tá"Ofa-PB. 110S termos da Lei J O.5~O 'O~ c dis.pO!>IÇÓC":' da Lei X.úú6 '93
\' 'i,I.,,, ahcracóc ....L('ICotllph:melllJf 11."12.3~006 ultcraçócs Decreto II." 7~92 ~OIJ c alterações bem
u'II!UI\)J~Ik~i"la\:úl.) correlata. tornar publico ao::.uucrcscado, que rcalizuru licuacáo na modalidade
Pi ~.!..!,:() Prv-cncial do (IPO m(.·llor prC'lí:opor 1tC'1ll.EXCLLSI\'O para ME e EPP. Ob,I\.'Ti,ando a Prepara
~'!\' " j;HJh'Ullh,'Jltn d\.' r('f.,:iç\)c~ Je~[lIIaJa~ à IIlJllll!ençào da50ati\ idades. e programa;;. mUIIICipais., cm
'\.""'·i" puhlll'<J pmJ 'lhl.'rlura dm I.'lI\dOPi,.'50de propu50W c habJiuaçào que reaIiLar-~c a J~ IOhOOmin do
di;: 1)... (l(l :(1 i:\. !li.! '''''lh.'da Pli.:I'.:uura MUIIJcip,lI de JL' ..\Rfl TAVORA 'PS, na CPL lo\.'alilado na Rua
.I\),~'\h.'lId,)nça de AralHo. "\ 171 Centro .Iuaro T3\'Ora ,PB - CEP 58387-000. [\'Iaior,,~ intórrna
...·,x' .llr<l\,,·:-,do 1<.:td'uJlL' (083) 32(J7-IO?2 no horário de e.\pediente normal de 08hOOmin a~ 12hOOmin,

Juarez Tâ\ora. ~ I de Maio de 20J 5.
Rarr de \Ielo Porto
PregoeiroOli<Íal

WISO Uf: I.ICITA('.\O
TO\L\D.\ Df: PREÇOS \"; 002/2015

\ 1'1<1FI I I ( R.\ 1\1l.'''\!CIP_.\1.DF .IL.-\REl T.·\.VOR·\ torna púhlicl) panj (\)I1IH.'('III1"'l1tO Jo~ imcres
",1,L" 11\)'I~Illll_h dil LCI h'd\.'lal n" 8.6(J() 93 ,,' 5olla~alh,~rJçóe~ pO'i-leflor"s. I.l'i (Olllpklllc/J[al 12306"
d::_-ldl, Ú\.·, ~' lknlili", norma:-- Jrh,TCJlh;",à C~P\:CII.'.qUi.' n:aJiLara J[(,Jlaçào na mod<tlidi.ldl.' Tomada J(.' Pn ..'~'os.
d\! [:p,) llh.'lhH prl.:'ço. no dl(l 09 de Junho de 2015;a", 10hOOmin. Icndo como ob.lcl!\o: Ohf<ll.:i\ ri pt.ihlil.'a
d,-' ( "!I'lllll,;'liJ li...' Pa\ illll..'/Hê;I\:,ll)e dr ...'na~i,_'m na" fUi.!" Projeta A. R c D do f\.1uni(iplO . .-\ lCUlllào ocnrrerâ
!I.I '.ii" d,1 cnPI':1.I11l1 prcdio 'i-cde da Pr"f ...~itura ~:Iunicipal de Juarc] Tâ,'ora. locall/ado na Rua Jose
".klld\)JI~·''! di.'AraúlIJ. V I? 1_.CClIlro JUélrcl Tá, IJra -PS CEP- 58387.000. ~:Iaiores. inJ~)rlTla\'õe~ atnl\ és
Ji) 1,,'idúIIl (OXJ) 32(i:-IO:~ no horario dc expedientt'llormal de 08hOOmin a~ l~hOOrnil1.

luarc] Tã\ ora. ~) d\,.' Maio dc 2015José da SU,.. OUnira
Presidente d.. CPI.

Prefeitura Municipal
de Umbuzeiro

PRF:FElTtR.\ \1l.':'\ICIP\1. Df. l\IBlZf.IRO
G.-\III'f:n: 1)0 PREFEITO

RL\\"ISO Df. LlCIT.\Ç.\O
PREG..\O PRt:St::'\CI.-\J. [)E '\".00712015

() .\Ii "Il II'/U UE l·~IIlL/ElRO. ESTADO DA PARAíBA. de acordo eOlll iI> d';I'O>l,,,c, da Lci
r"'d"_I' I',_. tl" H.ú(,ú 9.~i..', alt.,,:r;.lç'õe.~,post{'riorc.> CO."'Ub""IlC iado com o que di,pô< ii Lei IO,5C.O O~. por
1;lh" Iln "CU PRI',CJOI',IRO OneL\!. E FQL1PE Dr·, APOIO,torna públll.:l1 J quem IJltcr('~~a. que
I il;1 i,. ,'~(J,~d~' JUJlhll tk ~Uj 5. a~ OXh:OOnllJl(OJto h(lra~). o pre~enle Proú'~~o Ji.' LIl'J(i:\çÚO
(JIU! I() Ih'.~!'IIt)de PI,,'Ç'O"para C'\ ...'lHUi:IJ~a4lJl~JçÔC"de g:éJh.'ro~alimt'nticio" d"SllJli:ldo ii r-..krcnda
I ~. ..,( F\' I, (·R.\':\.no 1\ IUIlJçjpio. l'lll cont~)rlllidadl' cum o ~lIC prcconilil o L~tJTuro da~ I.lcitaçôes.
I\l{kli! "C! obtido no horario Ja50X;OOhÚ~ 12:00h 110Sctor de Li{'itaçào. com fUJlciolWJW,.'nfo fiO prcdio

,,~·\.kdI) J\/U!!:l'íplO. ~.'1Il t·m~ul\.'iro PB
I Ull,' ,;-';,)J '~\):=;·10:=;O
"-111111 111\ \\ ,lllllh\lli.'lIl1,pb.gú\ .br

Lmbuzciro (PR), J:' lk~maio de ~015.
JOS.: nRGOLl\O J(;\IOR

PRJ::GOEIJW OnCJ..\L

RL\\"ISO Df. LlCIT.\Ç\O
PREG,.\O PRESE'C1AL UE 'o. 008/2015

() ~/I \'1('/1'10 DE L MBlZEIRO, ESTADO DA PARAíBA, de acordo com u, di'po,i,óe, da Lci
h'tkl~jl dl' 1)" X.húü 93 l' <lltt'HIÇÔC"pmteriort'!', c:ollsubstiUH:il.ldo com () que di~pôc a Lt'i IO,5~O 02. por
Ilh!!lll'dlll d\)~,,'UPRI:(iOI:IRO OFICIAL L FQe'IPE DF t\POIO. Torna público 11qUl'ill inft·rç~~a.que
r' li;: til) di;, 03 lk Juuho Jc ~O15. à~ II h:OOmin (OJ1Li.'hor(l",). o presente Pro(.'c~!'o J ..., LJi.'i"l~'lo.
(l/III lO \()l ISlçio ['\RCEL\DA DE (iAS l.I()LEFEITO DE PETR<)I.EO GLP. dcsunado
;10 L'!II~'u:!krlrO lia, (..'.....:\)Ia~ da rede lllulu('lpal de CnSilh1 110Municipio. cm conl:.)clllidad" com o que
J):l'~'\'rl:;" t' 1."l;ilUlu d;l' 1.ll'il'I ...:Ôi,.'~.

! DI, \1 1"'I.k.'I;i , ...'1 llb[JdlJ JlIl ho[;_\rio da", X:()Oh :'1' 12.00h no St'torde Lil.'Jt(II,:ào, (om fUIKIOllarnento
II" pJ~'dl\) '~'lkdo I\.IUIIJ(IP10. cllll.'rnbu/eiru PH
I ,i/l,' (s \ I ,.~I)).i 0:;0
Si[lll \\ \1 \\ ,u!Ilhu/(,IJO.pb.go\ ,br

L'l11buzciro (PIl). I I dc l11a,o de C015.
JOsi': \'JRGOI.I'0 JC'IOR

I'REGOEmO OnCl.\L

JOsl': nRGOLl\O Ji'IOR
PREGOEIRO OFICIAI.

R[..\\"ISO DE LlCI"L\Ç..\O
PREGA O PRESJ:::\CI,·\L DE '\".009/21115

O ML\'IClI'IO 1)1 LMBL/EIRO. ESTADO D.\ PARAíBA. de acordo COIll ii' J"p""Ç('"" (I.J I"
Federal de II" k,{!(J(J 9.1 c ahcracõcs p(lstl~riOle'.l'l)/lSuhqaJKiadn com {l que dl"pô(' <{ 1,\..'1 Iii -';'~(! (1'

por intcrmcd.» do seu PRFGOEJROOFICIAI. L '·.QL'IPEDE ,\POIO. torna publico a quem 11)1"'1..',,,;

que fará no dia 03 de Junho de 201:'i. ás 17h:00min (d"ZCS~CfChoras). o presente Proccvso de LI\..Ilal,.~'I"

OIlJETO L<K"AçAo DE VEícl.'LOS COM CO"\'DL'TORES DESTI\'ADO AO TR.\ \",['ORT/
ESCOL.·\RDA 70\'A SERRA"\,ARl.'RAL E t:RIJA"\,A DOML'ICÍPIO, ern cOllfiJ"n,dilck ">I,, "
que pr c.coniza c Estatuto das Licitações.

EDITAL I'odcru ser obtido no horário das. 8:00h <I:" 12:00h no Sctor de Licitaçáu. com fll/ll.'IOHélJlI\.'IlII)
no prédio sede do Municipio, cm L'mhuzciro _ PB,
Fone: (::<3)3395-1050
Sitio: \\ \\ \\ .lIlIlbulCIfO.pb._?O\ .br

Prefeitura Municipal
de Cubati

PRf.FElTl.'RA .\1t\ IClPA I..DE CUIATl

AVISO Df. LlCIHÇ.\O
PREG..\O PRESE\CJAL .\" 00021/2015

TOfJlH plJolil.'o qUl' f~lf<i r~alilm atl';nc~ do Prcgo~'iro Oficial i;.' Equipe dt, \pojo. <.,t'dl;;Hld lia RUii Il''''~'
AJJLIIO l)all[iJ" .. ~,~9 ~ <"'I.'tltrl)· Cubati .. - PB. a~Ok O() hora~ du dlJ O~dI.' .Iunht) (k ~O i 5.11\.1\::, ,III 111\1,1.:
Ildi.ldc Plt.:~ÜO(11,,'''\.'11('1<11.do tipO menor preço. p'Hí.l AQL·IS1(,:.'\O DE ~t\TERJ..\LDF CO'S I R I 'l \\)
"''11:])1:\ \'lI. RIVLII(Aü .. f{ecUl~o~: pr,,~\isto, JlllúrçalllCIIIO \ IgCllti..'j'ulldaIlK'JllU k~dl 1.\..', I l'dl",:l
n" IO.5~O ()~ \.' rkl.'f\.'(O MunJ\.'lpal n" OOOl InLHIlI,lçôe,,: no IWljIH) da' OR:OO <1" 1':::00 Ill)):1' d,,, di;'
útcis. IIl) l'ndl.'lt'í;l)~Llpraeitado
Tdd~)n~': (OX3J .~JX5) 110.
flllall: pm ...·ubutJ/(_l hotlll<lII.C'orn

(ubali.· !lH, ~I dt' \,I,:I() d~'~11.:;
.\DRJ..\'O n \H,\DI' SOLTO

Pregotiro Oficial

A\"JSO DE UCITAÇ..\O
PRf.(;\O PRf.SI"CL·\1. '" 00022/2015

Torna publico qllç I:uá [caluar atra\0~ do Pre~oçlro Oficial" Equlpc de ApOlO. ~(..'dlad<lna kUi! ,lu"
Araújo D<lJlla~.~~9 ~('"mm - Cuomi ... I)B, à~ (JS 00 h()ra~ do dia 0-1-(k Junho d\.' ~O15. li(Il:.J~·"I()11l\ld,l'
Ildadl..' Pll..',!!ilnPr\.·",cncial. Jo tipO menor prcç'(). j)illa: PREST:\( ...'--\ODF ,~[R\·!(,'OSDI- 1r-..ll'kl."-I'-.,\l l
GR.:-\FICA. tvlEDIA.\Tl REQLJSJ(.--\O. l{CCUI...ll ....prc\ i~lU", no urçafllullú \ l~\.·Jlli,: FUllJdllll'illu

Lt:J f~'dt'I,11 n" 1() :-;~O O~ t' D('\.Tero Munu:Jpéll n" 000 I Int~nrnaçóe": no hor;:Hlo da, O:--'::(H) iI-- 1~ O(JhUI ::"
do~ dra!' lHel"" 110i,_'nJer(.'ço ~lIpraçitado.
Tc]d:Jlh,': (OH3) 33X51 I 10.
email: pnKuhatl.(I.hotlllaJI.co!ll

ClIbati . PR. ~) lk \LII() d\..'~()
AORJ..\.\O ([ \II.-\D[ SOlTO

Pr(,~ol'iro Oficial

,\nSO [)E L1CIT\Ç.\O
PREG\O PRf.SE\,CL\L '" 00023/201,

roma pu{lli\,.·u qu~' J;lJ'j fl,<IIILar ;:'ttri.l\l'", do Prq..'ul'lfO Oficiai ,,' tqulpc lk Arolu. ",elÍlilJd Ik l<lI'! j(" ..

'\raúlo Dallfil'. ~~()- (ellllO . Cuball .. - PR ii' I-l-:OO h()!a" do dia Ox (k Junho Jl' '::(i ." klld ..':',\)

Ill(ld,~lrdad!'" Prq.!iltl Pre~cnciaJ. do tipo lTIC'JwrPI (.\'0. para: Al.>LISJÇ..\O DE I\'-PITlRL.\L I· L f I 1{1<( )
MEDIA \:TF R U)L ISIÇ,\O .. Reellf~os: prt'\'isto<.. no orçanll..'nto \ igcntc Fundalllt'llto h..'ga 1 I l'! JÇd~'LI!
n" 10,5~0 02 c D...'CICIO Municipal n" 0001 Int~)rl!laçôes: no horario da~ OR:OOa~ I~:OO hUfa' dI)' J'd'
ul('i~. no cnd ....r...\:u ~upra(.·itadú
Tdd~)llc; (OkJ) .nX51110
EmaiL prnnJbatirú,hotrnai!.\.·om

Cilbalí.· PH.2) (k i\bio lk ~()::;
ADRIA'O n'HADE SOLTO

Prt.'gul'iro Oficiul

Prefeitura Municipal
de Itabaiana

PREFEITlR\ 'IL\ICIP,\L Df. IH8.\1 \"\.\

Rt:Sl LT.\DO DO Jl LG.\.\IJ::.\HJ 1I.\81L11.\Ç.\O
TO'L\D.\ Df. PREÇO \. 004/2015

i\ PrC'sidelltc da Comissão Permanentc de LiciuW<ll1 da Prdl:-Itura i\hJlliclpal de It,JbaIJna. llu U'u Li...
sua~ atriblliçue~ h,:~Ji~. torna público à população~: a quem intt're~~ar po~~a que <]p0~aJláli~\.' d(J'" dlll'lI'
mento" de habi]iti!(,'ào t~)iapurado que a única empresa parti(ipank CO"\CRETISA CO'\STRl'TOR:\
LU...lJT!\I),\ MI:, C," PJ:09 913,177 0001-5.1. f~,JiJ'<t\BILlTAD"'. por c!e"cumprim(..'/lIo par(I<l! di) :)(111
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TERMO DEADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PS, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei
8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.O 123/2006 e alterações bem como toda
legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação na modalidade
Pregão Presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para ME e EPP, objetivando a
Preparação e fornecimento de refeições destinadas à manutenção das atividades e programas
municipais, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que
ocorreria no dia 04/06/2015 as 10:00 horas, OCORRERÁ no dia 09 de Junho de 2015 as 13:00
horas. MOTIVO DO ADIAMENTO: Ausência de expediente (Feriado). Maiores informações
através do telefone: (083) 3267-1072 no horário de expediente normal de 08hOOmin as12hOOmin.

Juarez Távora, 25 de Maio de 2015.

Raff de Melo Porto
Pregoeiro Oficial
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João Pessoa. Terça.feira, 16 de Maio de 1015

total de RS 250.00 (Duzemos e cinqüema reais); IIem 39 com um valor unitário de RS 40,00 (Quarenta
reais). perfazendo um valor total de RS 120,00 (Cento e vinte reais); Item 40 com um valor unitário de
R$52.00 (Cinqüenta e dois reais), perfazendo um valor total de RS 156,00 (Cenn, e cinqüenta e seis
reais) e Item 41 com um valor unitário de R$ 65,00 (Sessenta e cinco reais). perfazendo um valor total
de R$ 65.00 (Sessenta e cinco reais). O valor GLOBAL do referido PREGÃO PRESENCIAL é de R$
9552.00 (Nove mil quinhentos e cinqüenta e dois reais).

. C;ampina Grande. 25 de maio de 2015.FABIO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE CONTRATO
I\STRLME'IITO: Contrato N' 2.14.017/2015 PARTES: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e
Meio Ambiente E JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÕES DE ÔNIBUS _ ME. OBJETO A PRES
TAçAO DE SERViÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS MOVIDOS A
DIESEL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS. CONTENDO
TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO.INCLUINDO
\fANlTENÇÃO E OPERAÇÃO. PARA TRANSLADO DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI
(OS LRtlA",OS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITLRA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.
ESTADO D." PARAIBA. VALOR 51.600.00 (cll1quenta e um mil e seiscentos reais) VIGÊNCIA: 12
(doze) meses. comados a partir da data de assinatura do presente termo contratual. LICITAÇÃO: Pregão
N' 2 1·1.010/2015. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL N' 8.666193, e suas allerações posteriores.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 1845210312134/3390.39/000. SIGNATÁRIOS Geraldo Nobre
Cava/cantl e Jose da Silva Neto. DATADE ASSINATURA: 20 de maio de 2015.

GERALDO NOBRE CAVALCANTI
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
I\STRUvIENTO: Comralo N' 2.06.025/2015. PARTES: Secretaria Municipal de Educação E EMPRE_
SA NELn"A PEREIRA MOREIRA - ME. OBJETO: EXECUÇÃO DA REFORMA DO PÁTIO DA
ESCOLA \1UN1CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR,
\:0 ,\IU'-:ICIPIO DE CAMPI'IIA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. VALOR R$ 14928.57 (qua
torze mil n","centos e vmte e oito reais e cinquenta e sele centavos), VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte
) dias. cOl1lados a partir da data de assmalura do presem, termo contratual. LlCITAÇÁO: TOMADA
DE PREÇOS N' 2.06.007/2015. FUNDAMENTAÇÁO: LEI FEDERAL N' 8.666/93. e Suas alterações
posteriores FUNCIONAL PROGRAMÁ TlCA: 12.361, 1015,1008/4490.5/1000/008. SIGNATÁRIOS:
lolanda Barbosa da Silva e Nelcina Pereira Moreira, DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2015,

10LANDA BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
I\S IRl.\ILNTO Termo de Convênio n' 01412015/SEDEIPMCG. OBJETO APRESENTAÇÕES
'\RTI5T1C-\S DAS Ql'ADRILHAS JUNINAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O
.\f,\IUR s·io JOÃO DO MUNDO ". NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2015,
APOIADO PELA PREFEITURA ML.:NICIPALDE CAMPINA GRANDE/PB PARTES: SeDE/PMCG
L ,\SSOCIAÇÃO DE QL.:ADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE/PB: R$ 175.000.00, DO
lAÇ·io ocAMENTÁRIA 23695 10022082; 3350.41 - 000 VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS:
LL'll ALBERTO LEITE E RANGEL BORGES DA SILVA.

LIIIZ ALBERTO LEITE
Secretário de Desenvolvimentoeconômico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

E.\TRATO DE TERMO DE CONTRATO N° 2.08,00512015/CSL/SECOB/PMCG
\:STRLMENTO TERMO DE CONTRATO N' 2,08.005/20I5/CSLlSECOB/PMCG. PARTES:
",C/{E1ARIA DE OBRAS/PMCG E ENERGISA BORBOREMA S/A. OBJETO CONTRATUAL:
EXECUÇAo DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE TRECHO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
>[ [.NERGIA NO TRECHO DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NAS PROXIMIDADES DO HOTEL
ILL-\GE. \0 MUNICÍPIO DE CAMPINAGRANDE_PB" PRAZO: 30 DIAS, FUNDAMENTAÇÃO:
EXIGIBILIDADE N° 2 08 001/20 I5/CSLlSECOB/PMCG, LEI N' 8.666/93, ALTERADA. FUN-
10\.11. PROGRAMÁTICA 15451 10292087. ELEMENTO DE DESPESA: 339039. FONTE DE
ECl:RSOS 000 - \1LNICÍPIO. VALOR GLOBAL R$ 43 729.37SIGNATÁRIOS:.ANDRÉ AGRA
'>'Irs or. LIRA E ANDRE LUIS CABRAL THEOBALD E JAIRO KENNEDY SOARES PEREZ.-.-\ DAASSINATURA: 19/05/2015

lefeitura Municipal
: Piancó

PUBLICAÇÃO DE AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2015

PROC, ADMINISTRATIVO N° 22212015
'ETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO EXERCICIO DE 2015
ABERTURA: 05/06/2015, às: 08:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DEJULHO DE 2002.

REClIRSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS I PROGRAMAS CONSTANTE '110ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÓES: Secretaria Prefeitura MuniCipal
de Piancó, na Praça Salviano Leite, n" 10A - I' Andar - Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas

Pianco-pg 25 de 'vlalO de 2015PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal
de Diamante

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

AVISO DE CONVOCAÇÃO
REPUBLICAÇÃO

"LICITAÇÃO FRACASSADA"
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2015

PROC. ADMINISTRATIVO N" 056/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE_PB, por inlennedio do Pregoeiro e Eqtllpe de apoio,
leva ao conhecllnento dos Interessados que às 08 00 horas do dia 08 deJul1hode20 15. haverá abertura do
Pregão Presencial n' 007/2015, cujo objero é a contratação de empresa para feneclmenlo parcelado de
combustiveis e derivados. para atender necessidades dos veiculas oficiais 110 âmbito de João Pessoa-PB.
durante o exercicio de 2015. Conforme Termo de Referência _ RECURSOS FINANCEI ROS Próprios
e/ou outros constame, na Lei Orçamentária para o exercício de 2014 _LEITURA OU OBTEr\ç'Ao DO
EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamanle. situada na Rua PosSldónlOJose
da Costa. 881 - Centro - 58.994-000 - Diamanle-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro

Diamante, 25 de inalo de 20/5

Prefeitura Municipal
de luara Távora

PREFEITlIRA MUNICIPAL DE JllAREZ T-\VORA

TERMO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2015

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB. nos termos da Lei 10.520/02 e diSPOSiçõesda Lei 8 6(>6'9)
e suas alterações, Lei complementar n." 123/2006 e alterações bem Como toda legISlação correlma.
tornar publico aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menOI
preço por item. EXCLUSIVO para ME e EPP. obJetivando a Preparação e fornecimento de rerell'ões
deSlinadas á manulenção das atividades e programas municipais, em sessão pública para abertura dos
envelopes de proposta e habilitação que cccrrerra no dia 04/06/2015 as 10:00 horas. OCORRLI<A
no dia 09 de Junho de 2015 as 13:00 horas, MOTIVO DO ADIAMENTO: Ausência de expediente
(Feriado) Maiores informações através do telefone' (083) 3267-1072 no horário de expediente normalde 08hOOmln as 12hOOmin.

Rarr de .VleloPorto
Pregoei ro Oficial

Juarez ravora, 25 de \laJO de _'IJ J _,

Prefeitura Municipal
de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 00045/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio. sediada na Rua Coro
nel Jose Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB. às 08:00 horas do dia 08 de Junho de 2015. IICllaçiÍo
modalidade Pregão Presencial. do Ilpo menor preço. para: Contratação de empresa espeCialIZada para
confecção e serviços de sengrafia de fonna parcelada a cargo de todas as sec. Recursos premlos ou
orçamento vigente Fundamento lega' Lei Federaln' 10.520/02 e Decreto \1u",clp.ln0 058 Informa,cies
no horáriO das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteiS, no endereço supraCItadoTelefone (083) 35222688
Email PMSOLSA 15@YAHOOC0\1 BR

MARIA GERLANE GERMANO
Pregoeir. Oficial

Sousa - Ps. 22 de MaIOdt' 2015
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RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/05/2015 às 09:21 :34 foi protocolizado o documento
sob o N° 32168/15 do Aviso da Licitação n° 00008/2015 referente ao exercício de 2015, referente a(o) Prefeitura
Municipal de Juarez Távora, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados porNilcelanio Rogerio de Oliveira.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juarez Távora
Número da Licitação: 00008/2015
Modalidade: Pregão Presenciai

... Tipo do Objeto: Compras e Serviços

., Valor Estimado: R$ 52.416,67

Objeto: Preparação e fornecimento de refeições destinadas à manutenção das atividades e programas municipais.Data do Ato: 26/05/2015
Data e Hora do Certame: 09/06/201513:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

João Pessoa, 28 de Maio de 2015

t~":;;Assinado Eletronicamente
1/J conforme t.c 18/93,alterada pela lC 91/2009 e

pejo Regimento Interno alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo EJetrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo Protocolo. Doe. 32168/15 Inserido por Tramita (gerado automaticamente) em 28/05/2015 09:21
Impresso por Nilcelanio R. de Oliveirá em 28/05/2015 09:21. Autenticação: ece9638bb33660589faOaf9a344f4b56


