
iZ~•ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

CONTRA TO N° 022/2015

TOMADA DE PREÇO N° 002/2015
Termo de contrato que entre si
celebram o Município de Juarez
Távora, Estado da Paraíba, e a empresa:
CONSFOR CONSTRUTORA
FORTALEZA LTDA-ME, tendo por
objetivo Obra civil pública de
Construção de Pavimentação e
drenagem nas ruas Projeta A, S e D do
Município de JUAREZ TAVORA.

PARTES CONTRATANTES
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." 08.919.49010001-36, ora
representado pela Senhora Prefeita Municipal Maria Ana Farias dos Santos, portador do
CPF/MF n." 952.710.154-91, residente e domiciliado na Rua Adalberto Pereira de Melo, n
43 - Centro Juarez Távora - PS, e de outro lado, como CONTRATADA, e assim
denominado no presente instrumento, a Empresa: CONSFOR CONSTRUTORA
FORTALEZA LTOA - ME, com sede no Sitio Raposa, sln, BAIRRO: Zona Rural,
CIDADE: Pocinhos/PB, CNPJ: 02.855.562/0001-42 E INSC. EST.: 16.122.079-7,
Representada neste ato por: Everaldo Magno Porto de Araújo, Sócio Administrador,
portador do CPF sob n" 035.982.104-93 e Cédula de Identidade n° 2.573.081 SSP/PB,
residente e domiciliado na Rua Edmundo Pereira Farias, 27, Catolé, Campina Grande/PB.

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,
subordinados a 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 da Tomada de Preços n." 002/2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRA TAOA se obriga a executar Obra civil pública de Construção de
Pavimentação e drenagem nas ruas Projeta A, B e D do Município, conforme proposta
apresentada que fica fazendo parte integrante deste CONTRA TO, do seguinte OBJETO,
como
ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. P. UNIT. P. TOTAL
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1109,62 m3 8,56

19.340,5120,18958,40 m3

9.498,35

258,49 m3 1,58 408,41
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8.10 Fornecimento e assent. de tubo de C.A. de
13,10 321,55 4.212,31800 mm m

8.11 Fornecimento e assent. de tubo de C.A. de 235,35 169,20 39.821,22600 mm m

8.12 Fornecimento e assent. de tubo de C.A. de 34,20 119,64 4.091,69400 mm m

8.13 Escoramento de valas 892,65 m2 8,51 7.596,45
Boca de lobo com tampa em grelha de

8.14 FOFO, ou entrada lateral com tampa em 13,00 und 1.187,19 15.433,47
concreto

8.15 Extremidades de captação e lançamento em 1,00 und 1.249,30 1.249,30concreto
Poço de visita aguas pluviais de conreto
armado I, IOx I, IOc I,40 coletor d=60 cm

8.16 parede e=15 cm base concreto fck =IOMPa 5,00 und 1.956,38 9.781,90revestido com argamassa cimento e areia
traço 1:4 e degraus FF inclusive
fornecimento de todos os materiais
Poço de visita aguas pluviais de conreto
armado 1,30 x 1,30 c 1,40 coletor d=80 cm

8.17 parede e= 15 cm base concreto fck = 10MPa 1,00 und 2.351,48 2.351,48revestido com argamassa cimento e areia
traço 1:4 e degraus FF inclusive
fornecimento de todos os materiais
Fornecimento e assentamento de tampão de

8.20 ferro dúctil diam. = 600mm em poço de 6,00 und 373,41 2.240,46
visita e caixas de passagem

TOTAL R$ 296.860,34

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.1 O prazo de execução do objeto será de 04 (quatro) meses, contados da assinatura da
Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro anexo a
este Contrato.
2.2 O prazo do contrato será de 05 (cinco) meses, contados da sua assinatura, podendo tal
prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

.CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
3.1- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
3.2 As supressões resultante de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).
3.3 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos
inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na
mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época da Iicitação, ou seja,
sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos
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insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária
do órgão licitante.

CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS
4.1 A obra deverá ser iniciada pela contratada para ser realizada nos locais especificados
no projeto, após emissão da ordem de serviço e sob a fiscalização do funcionário autorizado
pela Prefeitura Municipal dentro do prazo previsto no cronograma físico-financeiro
constante na planilha de especificação do edital e proposta apresentada pela licitante
vencedor.

CEÁUSt..tt.AQUINTA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 Fica ajustado o preço, conforme segue:
O valor total do CONTRA TO fica estimado em R$ 296.860,34 (duzentos e noventa e seis
mil oitocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), onerando a dotação: 02.16-
Secretaria de Infra Estrutura e desenvolvimento Urbano - 15.451.109.1016-Implatação de
Pavimentação - 329.449051.00.000-0bras e Instalações .

•
.~.:LÁlJSULA SEXTA-OBRIGAÇOES DO CONTRATADO

6.0 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obrigações da contratada:
a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações
técnicas, instruções adotadas pela PREFEITURA e determinações por escrito da
fiscalização;
b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços
executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de
pessoas e dos bens móveis e imóveis;
c) Executar no prazo estabelecido pela fiscalização os reparos que se fizerem necessários
aos serviços de sua responsabilidade;
c.l) Caso a PREFEITURA execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços
constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;
d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO
DEOCORRÊNCIAS, autenticado pela PREFEITURA, no qual a Fiscalização e a
CONTRA TADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo
ser entregue a PREFEITURA, quando da medição final e entrega das obras.
Semanalmente, devem ser anotados pela contratada no referido Iivro os serviços
executados. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e
pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro:
e) Fica obrigado à contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo
menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no Livro de
Ocorrência, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra. por ocasião da visita;
f) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
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g) Manter a frente dos serviços, pessoal habilitado, obedecendo às normas de segurança do
trabalho, bem como todos os equipamentos necessários a execução dos serviços;
h) Solicitar a anuência da PREFEITURA no caso da necessidade da subcontratação e para
tanto seguir as regras constantes na Cláusula Sexta deste Contrato, disponibilizando para
fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de
qualificação técnica exigidos no Edital vinculado a este Contrato;
i) Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora,
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;
j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;
k) Responder pelos danos causados diretamente a PREFEITURA ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato;
I) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer
outro não previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato;
m) arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra;

CLÁUSULA SÉTIMA- DASOBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.0 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
obrigações da contratante:
a) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado
concomitantemente com a execução da obra;
b) emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;
c) liberar as áreas destinadas ao serviço;
d) empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no
Cronograma Físico-Financeiro;
e) proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;
t) pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas;
g) Efetuar o pagamento sempre que a empresa cumprir com todas as suas obrigações
estabelecidas neste termo contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTAMENTOS
8.1 Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os
prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os
procedimentos:
a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - lNCC, da
coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas. publicada na revista Conjuntura Econômica;
b) A data base adotada será ANUAL.
c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

R = V x I- lo = onde:
lo

R - Valor do reajustamento calculado;
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v -Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
I - Índice (lNCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da
data base);
lo - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente à data base.

CLÁUSULA NONA -.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.0 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:
9.1 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela
fiscalização da prefeitura, serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo
Eng." Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.
9.1.1 - O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador
da área de execução de contratos ou de obras e pelo Diretor da área técnica Técnico, que
assinarão o mesmo como revisores.
9.1.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome
completo, título profissional, n" do CREA/CAU/CAU e cargo que ocupa.
9.1.2 - Devem ser identificados os assinantes e revisores do boletim pelo nome completo,
título profissional, n" do CREA/CAU e cargo que ocupa.
9.1.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias,
excetuando-se as medições inicial e final.
9.1.4 - No Boletim de Medição devem constar:
a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;
b) os quantitativos dos serviços contratados. medidos e acumulados;
c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido,
acumulado e o saldo contratual;
d) o número do contrato;
e) o número de ordem da medição;
f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.
9.1.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo
detalhada e fotos dos serviços executados.
9.1.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em
conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou
retardamento da execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.
9.1.6.1 - Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão
que ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar
registrados no Livro de Ocorrências.
9.1.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.1.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios
da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execução contratual, quando for o caso.
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9.1.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços
executados.
9.1.9 - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de
cálculo detalhada.
9.2 - A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados,
inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de
comprovada procedência legal.
9.3 - Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês,
sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e
medidos.
9.3.1 - O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da
parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste
Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.
9.3.2 - A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às
seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-Ia:
a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA/CAU-PB, nos termos da Resolução
425 de 18.12.98 do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida;
b) Cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento
prévio, das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço
FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos
empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na
forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n? 9.711 - lN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e
regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS;
c) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-Iine" ao SICAF, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada
pelo contratado; e
d) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administração.
9.4 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou 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.
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9.5 - Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade do cadastramento da Contratada nos sites oficiais, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
9.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição:
a) O INSS sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em
atendimento a legislação previdenciária;
b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
9.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento
oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos pelo Sistema.
9.8 - 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=I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
1= (Tx /100)

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

(JLÁUSUL~inÉCIMA.""DA FISCALIZAÇÃO
10.0 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.
10.1 O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complementares.
10.2 - Além das atividades constantes no projeto básico, são atribuições do fiscal de obra:
a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato. com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
b) Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que
envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições. cronogramas físico-financeiros
previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como
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Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de
cauções, etc.
c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;
d) Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro
fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;
e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa
técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar
a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis
aos mesmos;
f) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, a fim
deque as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.
10.3 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de
Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização .
10.4 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução
dos serviços contratados.
10.5 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.
10.6 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada,
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

CLÁ.USULADÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO
11.0 - Não será permitido a subcontratação.

CLÁ.USULADÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DASOBRAS E
SERVIÇOS

12.0 Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente da prefeitura, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.
12.1 Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da
PREFEITURA pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado.
12.2 O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo
recebimento.
b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando
prazos para correção, que não poderão ser superiores há 90 dias.
12.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios. defeitos ou

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
3.0 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante
designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e
emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
4.0 - São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE
RECEBIMENTODEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:
a) Certidão Negativa de Débito-CND;
b) Projeto Como Construído (As Built), utilizando as especificações do CREA/CAU/PB (ou
similar) para a elaboração do referido projeto.
c) Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra.
5.0 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
6.0 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.0 A PREFEITURA por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de
paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a
CONTRATADA, por escrito de tal decisão.
13.1 Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total
ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito a PREFEITURA.
13.2 Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e
perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a PREFEITURA poderá suspender o contrato, pelo
período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da
CONTRA TADA, excetuando-se as estabelecidas na Cláusula Sexta deste Contrato, item 6,
alíneas "a", "b", "c", "d", "f' "g", "h", Io"i"'\ "j", "k"~ "1''1e "rn".
13.3 Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias,
quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.
13.4 As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização
serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos
seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que
couber:
a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas
(ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro);
b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);
c) Fotografias validádas pela fiscalização, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalização considerar necessários.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171- Centro Juarez T
CEP - 58387-000CNPJ - 08.919.490/0001-3



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

13.5 A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões técnicas e/ou
legais da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
14.1 A Contratada ficará sujeita às seguintes penal idades, garantida a prévia defesa, pela
inexecução total ou parcial do objeto:
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 andamento dos serviços, 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 dos serviços não executados, previstos neste Edital e no
Contrato;
b) de 2% (dois por cento) do valor da obra 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.
14.2 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.
14.3As sanções previstas nos incisos L 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.
14.4 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) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados
14.5 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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ChÁUSUL;AiDÉCJMAQUINTA - DA RESCISAO CONTRA TUAh
15.1 A rescisão Contratual poderá ser:
15.2 - Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRA TANTE, nos casos enumerados
no Art. 78 da Lei Federal n." 8.666/93.
15.3 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. 11.4 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 CONTRA TADA, será
essa ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
15.5 A rescisão Contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 da Lei Federal n." 8.666/93
acarretará as consequências previstas no Art. 80, Incisos I e IV, no que couber ambos da
Lei Federal n.? 8.666/93.

ChÁUSUhA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1Fica 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 CONTRATANTE. no prazo legal. providenciar a publ icação, 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.

Juarez Távora, 01 de Julho de 2015.

TESTEMUNHAS

J!:t:z=~~
Maria Ana Farias dos Santos
PREFEITA/ CONTRA TANTE
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CEP- 58387-000 CNPJ- 08.919.490/0001-36



•ESTADODA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
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Mensário Oficial do Município
___ ~ .:..:Ir.::ls~ti~tl.:..:Jí.::.d0:::J::p..:.e:.;:la:...:L:..:e:.:_i.:_N.:..:.'.o 13182 de 21 ~~'L,lI_I_l":"() de I <JS2 __ ~ __

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVOF\i-\ - ESTADO DA PAI~)\IB/\
ANO XXXIII- N_007/2015 - JUAREZ TÁVORA--PS--02 DE J

EXTRATO DE CONTRATO

Juarez Távora PB, 01 de Julho de 2015

TOMADA DE PREÇOS N o 002/2015
PROCESSO 201505016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHAI~iA PARA EXECUTAR OBFV\ crvu
PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DREN~/_:;[M NAS RUAS PF~OJ[T!\ [3 i
O DO MUNIClpIO.
CONTRATO N° 022/2015
CONTRATADO: CONSFOR CONSTRUTORA FORTALED,: !Ui,
CNPJ: 02 855.562/0001-42
PRAZO: 05 MESES
VALOR TOTAL: R$ 296.860,34 (duzentos e noventa e se.s "LI ,itxentos e sessenta rl-,II_ )' c;
e quatro centavos).

ONERANDO A DOTAÇÃO 2015: 02 16-Secretaria de Infra btrutura e desenvolvimento ur:J:iIIU

15.451.109.1016-lmplantação de Pavimentação - 329449051 00 OOO-Obras e Iflst~liJ(:C)es



Diário OfIciaI

Pref. Munic. deJU,e~á~~F!s.1.53 l<i~_
ViStO :t'-------

João Pessoa - Quinta-feira, 02 de Julho de 201$

processo licitatório para o Pregão n"065i2015, com 11respectivo TERMO DF 1(1 FI I(I!\( '1,1 c',,'ch' l'

atcndidasa todas as exigências. seguindo as recomendações de LeiX,6(16,~J.'i.·d~'ll]:t,:-' :I.·;,.'.i~ta~·il(_)pcrnncutc
Salvo melhor juízo, é o Parecer.

Maciel Gunzaga de L.U""
AssessorJurídico

OAB/RN u" 11.654-0AB n" 111.299-,\

AVISO DE REVOGAÇAO
PROCESSO N" 08.948.697. I 22/20 I 5

PREGAO PRESENCIAL n'.1I67/21115
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRIS,I I'ARA OIlTIN(.:;\O
DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ELETRÓNIC.\. C()!\SISIT!\T[ 1\.\
AQUISiÇÃO DE CÃMARAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESsAIU' h 1'\1(,'\ AIT!\IlIl( .\S
NECESSIDADES DOS PRÉDIOS Pl)I3I.1COS DESTE MlJNICipIO.
Conforme parecer jurídico n" 035/2015 de .10 de JUNHO de 2015.
CONCLUSÃO
Em razão do quanto articulado. restou demonstrado que o 11mpúblico dev c ~I..'!di :!!'~1\.1\..1. couccruentc uo
Princípio da Autotutela, por tudo quanto até aqui expressado. tem-se que. ~lll'<~il::lli\i:lIkpilr:luuci.u "'_"
direitos lesados, de per si. cabe tão somente à Administração Pública licitadora. .\~')!ln. teu.k. cm \,1....1;1
os elementos constantes no presente processo Iicitatório, decido por RH '(1\lI.N II \ I( " 1([, \ LI(; <\, ~\()
do Pregão Presencial n° 067/2015 com fundamento no artigo 49 da Lei Federal :~,(I(l(>'l)),tendo cm \ hLl
a existência de razões de interesse publico decorrente vícios e/ou falhas no Edital. dev idnmente compro
vados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, RECOMENDO que :-il;' 1;1(:,1publicar um novo
processo licitatório para o Pregão n" 067/2015, com o respectivo TERMO OE R 1'.1TlU~r-;CIA corre", e
atendidas a todas as exigências. seguindo as recomendações de Lei 8.666,'9J,<: dl'1l1:1L'" 1t:!_!isl<l\';lO pcrtuu-ntc
_melhor juízo, é o Parecer.
• p(lmhiJIPH_){)d-.:Jl_:r\110de~tll:'

Maciet Gonzuga de Luna
Assessor Jurídico

OAB/RN n" 11.654- O"B n" 10.299-,\

AVISO DE LICITAÇ,\O
PRECÃO PRESENCIAL N' 00077/201S

PROCESSO. 08.948.697.133/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio. "çdlada na Rua C'd,
Joio Carneiro, 376 ~ Centro ~ Pombal w PU. às 14hOOmin horas do dia 14 de .Ilillill de ::(1). hçil'L\-'íIU
modalidade Pregão Presencial. do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÁOO UI' L\IPRI'SA PARA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO, PARA ATENDIMENTO AOS ANI\1AIS
TRATADOS PELO CENTRO DE ZOONOSES OESTE MUNICIPIO OE PUMBA-PU. Recurso,.
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nU10,520.-0:: \.' !kcrl'lll !'Vlllllllipal 11"
1.353.lnfonnações: no horário das 07hOOmin as 13hOOmin horas dos dias lllei .., Ih! l'!ldt.Tt\"\) ,.;upr,li..ir:ldu
Telefone: (083) 8832-4008.
Emaíl: www.pombaLpb.gov.br

Pombal !'iL\Ji lil'.k!h ,k .:01_"'
WOENISE LUNGUINHO DE UMA

I'regoelra Oll<i,,1

AVISO DE LICITAÇÃO
PRECÃO PI{ESENCIAL N' 00076/2015

PIWCESSO;08.948.697. I 32/20 15
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Olicial e Equipe de Apui'l. "1.~lil;Ldilfia Rll,l C,,,!
João Carneiro. 376· Centro - Pombal w PU. às 09hOOmill horas do dia 14 dl' Juit:,) ,k' ~{)15. l'l'it;I\-',lu
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema dt, I<t'~,"1m JI.' PI\\'O'i para
contratações futuras, para: REGISTRO OE PREÇOS PARA CONTllATA(,',.\U IJI' I'LSo.;( l:\ J L'IUI llC\
PARAPRESTAÇAo DE SERViÇOS OE RECARGA EAQUISIÇÃO OEClIINIlR( IS III U.\IC,(i\llJ

•

,("lNAL COM EQUIPAMENTOS E AQUISiÇÃO DE MATERI!\L .\11 Illl'" II< )SI'II.\I 'IIi
:rENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAl)ll)' DI'S I! \ Ii .',1(11'1'.> 1(,',,,,

s. vistos no orçamento vigente. Fundmnenlo legal: Lei Federaln" J tl,52!uC '-'11'-',:1',-h' \ll,ll·i;.'lp.li 1:
1.353.lnfonnações: no horário das 07hOOmin as 13hOOmin twnt::.d\ls dias IJlt:i", 1\1) l·l:,:...'!<..'~\.' ,_,.; 'I ii,
Telefone: (083) 8832-4008. Email: www.pombllLpb.gov.br

Pombal ~flH, ()I de JullHI de 201~
WOENISE LlINGlIlNHO DE LIMA

')n.·goeira Oficial

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"OIlM,WI,
Processo n" 08,948.697.0117/2015, Pregão Presencial n" 00064/20 15 Obiol" HLCI\ Ii{O 1l1':I'RI.( US
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESIA(,AU 1)1: SE!(VI':')S [)I'
COLETA, PESAGEM, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FI!\:\l DI' RI ,IIlL (IS :11
SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MlJNICipIO. NOS LOCAIS DE COLFT.·\, 1".,1 '> 1'(11 I( I.I!\IC.\
UPA, SAMU por meio do Sist.ema de Registro de Preç()s, conforme e.;;pl.'citic<I\:;''''''':: l'\llldi(,.'lk'- (',l;lhe
lecidas no Edital e seus anexos. Assinawfa da Ata: 01:'07,2015, Vig0n':lCl 1J \ ih)/~' i 111(."":" d "iI,(dl ,i,j
publicação. Empresa Homologada
- TRASH COLETA E INCINEllAÇÁO OE LIXO HOSPITALAR.
Item(s): I.
Valor: R$ 66,000,00.
Ata como os preços e demais esptcillcaçôes encontrar-se-á disponibilizada par,l (llllStdta, nl) "d0r de
Licitação. sediada na Rua CeI. João Carneiro . .176 - Centm - Pomhal- PB, Tl:k'i'ulw: (xJ)XX3~·4()OX
Publique-se
PombalPBOI deJulho de2ll15
YASNNAIA POLLYANA WERTON Dl'TRA - Prdáa constl<uc·iollal.

EXTRATO [MATA DE I~EGISTIW DF: PREÇOS "I"OO<!')/l')I,
Processo n" 08.948.697.0125í2015. Pregão Presencial n" OOü6Yi20 15 OI>.Iet" RI (,J" mi I 1)1· I'IU ('u,;
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAOl) PESSOA FISICA PARA Rlc,\I 1/·\'. \() 1)1 '1Ii\ 1(.(I'

)Cl'lli,,',I~'(')l'\

l-,:[ ,tl<ill Cilr!!l'I!\1
Plll,)liqjl,'-~\'

POl11IU! lJH iii

'1':\"1\\ \1.\ Pi li
,k :.:"01S

\,_.\\:lYT(l\ Dl :'JZ,\.

Prdeitul'"i Municipal
de Caciiió0",de Dentro

nTRATOS
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Prefe~ Munic.de J~ez T~
Fls.~5 -4 's>5Q_visto_E..__ _

João Pessoa - Quinta-feira, 02 de hillíu dó!2015
~.~;;<\i

HOMOLOCA<;ÃO
Do julgamento em favor do licitante: CONSFOR CONSTRUTORA FORT,\/I I' \ I 1lJ,\·\II· C!'\PJ:
02.855.562/0001.42, foi vencedora com uru valor tolal de R$ ~l)6.X6(l_34 tdu/I..'Jl!'J' .: IH)\~JlldC "1.'1., nu!
oitocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos}, pejas razões \'·.\P\)~liJ'" 11Vrv !','! ido LllhJ~)

JuarcvTuvora. PH'i i de h!ll\l de :101-;
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTIrL.'CI()"iAI

ADJUDIC,\(,\O
Nos termos do Laudo apresentado pela Comissão Pcrmancnrc de l.tcitaçáo. d() Illi~:llll('llltld(.
TOMADA DE PREÇOS N" 002/2015, ADJUDICAMOS a Presente Totuuda ""." I'"'' " ,'>1'1'" ",
CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA·ME - CNPJ: U2.X5.UI;.'" '" i' "."".,1"1,,
com um valor total de R$ 296.860.34 (duzentos C' noventa c '\l'je:; mil ~)jlOl"':fll, 1:- '- -, '·.~·11L\ i ~',I,,, ~. ii
e quatro centavos).

Juarez Távora- I'B. (J I de Julho de ~u1:-'
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS
PREFEITA CONSTITlJCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JLJ,\I{EZ TA, ()I( \

EXTRAfO DF. CONTR·\),O
Juarez Távora PR, 01 de Julho de 201:;,
TOMADA DE PREÇOS N."U02l2IJI;

I'ROCESSO: 2015.0:;.016
OUJETO: CONTRAIAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEI'IIARIA PAI(.-\ [).I ( : \I( (JI,IC\ I. I:
PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENACíLvll\'\S lU \ -; I'I«().IUA \, iI I

•

UNICIPIO,
ATO N° 022/2015

CO IRATADO: CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA UrDA
CNPJ: 02.855,562/0001·42
PRAZO: 05 MESES
VALOR TOTAL: R$ 296.S60.34 (duzentos e noventa e seis nul ouoccuros v "._':'<llld rc:u -, c uint.r .:
quatro centavos).
ONERANDO A DOTAÇÃO 2015: 02.16 Secretaria de luúu Fvrrunu-a lOd~',~, \ '!I:~I:;,,1 1
15.451.109.10 l ô-lmplantaçào de Pavimentação _. J2~.449()5! ,l)lI.O(){)-Ubr,l.'t,' I~'\)~',>

Prdeitura Municipal
de Esperança

I'REFEITURA MUNICIPAL DE ESI'ERANÇ.\

HOMOLOGAÇÃO. PIU:GÀO l'IlESE'KIAI. '\'" 00H44 201>
Nos tennos do relatório final apresc:ntado pela Pregoeira Ofi('i,,1 \.' t1b:-;Ç"n 'I.ln pdl,,' ...":~ \ .. ~,", ,'!'I:I .Iur;di"',1
referent~ ao Pregào Presencial n° 00044;]015. qw: objl,.·tiva: CONTJ{'\!:\(.'.Ü) jj( h SI, i{\' Il,I h I)j
LOCAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE !'/\I.CO, SONURI/.'\(,' \<> i ':ln 1'(1 (;I.I~\.
DOR; HOMOLOGO o correspondenle prot'o:dimc:nlolicita tório ":Jl\ I'il\llr d,,' \[-\1';' I}~;11;«(li): l, {')f-:-";
LTDA . R$ )6. nO,()o.

E~pl,.·J'<'U1..;a- PIL ~'.':;dt' Jld1ht-, dt ~;;i
ANOERSON MONTE lHO COS'L'\

Prefeito

PREFEITlJ({A MUNICIPAL UE ESPERANÇA

EXTRATO DE CO"iTRAr<J
OBJETO: CONTRATAÇAo DOS SERViÇOS DE LO("\Ç,\O, \10":',\", \' I iJi SIHJ,'.T'",! \1
DE PALCO, SONORIZ/\ÇÃO E (JRUPO GERADOR
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão I'resenci:.ln"00044.2015. i)OI-\(.·,\O "rr·L) ,
Próprios do Município dI,.'Espt!'rallça VIG[-:l\CIA: ~it0o tinal do ~·,,,'lyí'_'I,)til!.j,:.·,
CONTRATANTES: Prefeitura tv1UllICql<11 de Esperança t!': Cl 1\:" OU2I1,\, JIJ I.~'
PRODUÇt)ES L'I'DA· R$ 36,770,00

E1mATA
Na publicação referente ao EXTRATO DE CONTRATO da CC n" 00001/2014, (Ol"tanl( "" "di,"" ,,"
15.863, do D,O.E . 24:()6!20 15. na pág",,, 9. onde lê·,e: "ii, CT N' I()18X:201·1 'c .llk.14"'. Lela.,e
CT W 00194/2015 12.06.15"

Prdeitura Municipal
de São Sebastião de Lagoa de Roça

PREFEITURA MUNICII'AL DE SÃo SEBASTIÃO DE LM,O.\ Ul IW(;.\

RATIFICAÇÃO E AD.'lIOlCAÇÃO· INEXICIIlILlI)AO[ "," I \ IItJtlt);/ZH 1;;
Nos termos dos elcmcmOfl l'Ollstillltl'S da rçspl'ctivn Fxposiç,10 de t'vhllivn<; IIhtnll () prC1Cl'S\Ú ~'
observado o parecer da Asst"ssoria Jurídú':<J. r~lt.-relltt' a Ine.xigibilidadl,.' i.k· I (I' 11\(H)(J{),"i,20 1:-.
que objetiva: Prestaçào de Scrvivos l\dvocalidos e Assessoria Juridica prt''il.ld'h li.! l'S(LTiI l's!adILd ~'
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