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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DEJUAREZ TÁVORA

EDITAL

TOMADA DE PREÇO - N° 002/2015
PROCESSO N°: 2015.05.015

o Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de JUAREZ TAVORA,
Portaria GP rr 040/2014, de 03 de Setembro de 2014, faz saber a todos os interessados, de que
trata a presente licitação na modalidade Tomada de preço na forma de Execução Indireta, sob o
regime de empreitada por preço global, tipo Menor Preço, em reunião que se realizará às
10hOOmin do dia 09 de Junho de 2015, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ
TAVORA, localizada na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB -
CEP - 58387-000, observadas as especificações e condições constantes deste instrumento e seus
anexos

a) Anexo 1- Planilha Orçamentária e Projeto Básico

b) Anexo II - Modelo de declarações

c) Anexo III - Minuta do Contrato

d) Anexo IV - Modelo de propostas

e) Anexo V - Modelo de Declaração para Micro e Pequenas Empresas

1.DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 A presente licitação, na modalidade Tomada de Preço, regular-se-á pelos preceitos legais
vigentes e, especialmente, pelos ditames da Lei n", 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, da lei complementar n." 123/2006 alterações e demais normas inerentes e anexos I e
II, III, IV e V do presente Edital.

2.DOOBJETO

2.1 O objeto desta Licitação é Obra civil pública de Construção de Pavimentação e drenagem
nas ruas Projeta A,B e D do Município de }UAREZTAVORA,cujos quantitativos e especificação
seguemdetalhados no anexo I - planilha orçamentária e projeto básico anexo a este edital.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e para todos os efeitos previstos
nesta Tomada de Preço, pela sua representada.
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3.2 Quando do início da reunião para recebimento dos envelopes contendo a documentação e
propostas, os representantes das licitantes deverão apresentar os seus credenciamentos à
Comissão Permanente de Licitação.

3.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - documento que comprove a capacidade de representação, no caso do representante ser titular,
diretor ou sócio-gerente da licitante, ou procuração que comprove a outorga de poderes, com
firma devidamente reconhecida em cartório.

3.4 A não apresentação ou incorreção do documento acima, não inabilitará a licitante, mas
impedirá o preposto de se manifestar e responder por ela, até que sejam satisfeitas as exigências
dos itens 3.2 e 3.3 acima.

3.5 No decorrer dos procedimentos licitatórios, poderão as licitantes nomear representante, caso
não os tenha, descredenciar ou substituir os já nomeados.

3.6 Não será permitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma empresa.

3.7 Os documentos de credenciamento de que trata este título deverão ser apresentados em
separado dos envelopes de documentação e propostas.

3.8 Os conjuntos de documentos relativos à Habilitação e à Proposta de Preço deverão ser
entregues separadamente, em envelopes opacos, lacrados e identificados com o nome da licitante,
o número do CNPJ, o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos
("Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preço"), na forma dos incisos I e II a seguir:

I - envelope contendo os documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - n" 002/2015
LICITANTE: CNPJ: --,=--_
ENVELOPE n" 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
DATA E HORA DA ABERTURA: 09/06/2015 às 10hOOmin horas.

II - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - n" 002/2015
LICITANTE: CNPJ: _
ENVELOPE n" 2 (DOCUMENTOS PROPOSTA)
DATA E HORA DA ABERTURA: 09/06/2015 às 10hOOmin.

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
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4. DO CADASTRAMENTO

4.1 Só participarão do certame empresas cadastradas na prefeitura municipal de JUAREZ
TAVORA ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento e requerer junto
a Comissão até o dia 08 de Junho de 2015 até 12hOOmincom prazo de validade em vigor,
compatível com o objeto deste certame bem como certidões atualizadas como substitutivo dos
documentos exigidos nos itens 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 e 5.3.6 deste Edital.

4.2 Para efeito do cadastramento, as empresas deverão apresentar em original, ou cópias
autenticadas em cartório, por publicação ou por membro da comissão Permanente de Licitação os
seguintes documentos: Contrato social da empresa com seu último Termo Aditivo, Cartão CNPJ,
certidões negativas ou positivas com efeitos negativos do INSS, FGTS, Conjunta da Receita
Federal, e das Fazendas do Estado e do Município e prova de inscrição ou registro no
CREAlCAU ou CAU.

Parágrafo único: Na hipótese de apresentação do CADASTRO com documento com validade
vencida, o licitante deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, documento
(s) válido (s) 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.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

5.1 Estejam devidamente cadastradas nesta Municipalidade
5.1.2. Sejam empresas brasileiras legalmente constituídas.
5.1.3 Não será aceita a participação de empresas nesta Licitação, quando:
5.1.3.1 Reunidas em consórcios, grupos ou associações de empresas, haja vista que o objeto
possui baixa complexidade, cujos valores também não são elevados, conforme Acórdãos TCU n?
1.405/2006, 1.453/2009, - Plenário e n?1.102/2009).
5.1.3.2 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 TAVORA do Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou entidade a eles
vinculadas, nos últimos 60 (sessenta) dias corridos, anteriores à data da publicação do Aviso
deste Edital.
5.1.5.3 Em processo de falência ou concordata.
5.1.3.4 Estejam impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou
quaisquer de suas entidades descentralizadas.
5.1.3.5 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.
5.1.3.6 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n"
8.666, de 1993.

5.1.4 Serão aptas as licitantes que comprovar estar habilitada, qualificada e desimpedida para
participar desta licitação, segundo os aspectos enunciados a seguir:

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
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a) Habilitação Jurídica.
b) Regularidade Fiscal e Trabalhista.
c) Qualificação Econômica - Financeira.
d) Habilitação Técnica.
e) Demais comprovações

5.1.5 Os documentos solicitados deverão estar atualizados, numerados e em vigência na data
marcada para abertura dos envelopes, e, poderão ser apresentados em original, por publicação em
órgão de imprensa oficial, autenticados por Cartório competente ou membro da comissão de
licitação.

• 5.1.5.1 No caso da autenticação ser através da comissão permanente de licitação deverá ser
efetuado em até 24 horas antes do dia e horário previsto para abertura dos envelopes.

5.1.6 Os documentos necessários para habilitação que dependem de prazo de validade e que não
contenham prazo de validade especificado no próprio corpo do documento, em lei ou por este
Edital, devem ter sido expedidos no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias anteriores à data da
entrega dos envelopes.

5.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: a documentação relativa à Regularidade jurídica consiste
em:

5.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações
subsequentes, devidamente registrados na junta comercial ou órgão competente, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de ata arquivada da
assembléia de eleição de seus administradores.

• 5.2.2. Arquivamento na Junta Comercial e publicação oficial das atas de assembléias gerais, que
tenham aprovado e/ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por ações, bem
como da ata da assembléia da última eleição de diretoria.

5.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: A documentação relativa à
Regularidade Fiscal e Trabalhista consiste em:

5.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) do Ministério
da Fazenda relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto da licitação, emitida em até 60 dias antes do dia da abertura dos
envelopes.

5.3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal e Estadual (se houver),
relativos ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual.

5.3.3. Certidão conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, e dívida ativa da

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
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Receita Federal do Ministério da Fazenda, do domicílio ou da sede da Licitante, com validade na
data de apresentação e abertura dos envelopes.

5.3.4. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, inclusive de Dívida Ativa,
abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado, mediante apresentação de certidões
expedidas por Órgãos Estaduais competentes, do domicílio ou sede da Licitante.

5.3.5. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, inclusive de Dívida Ativa,
abrangendo todos os tributos administrados pelo município, mediante apresentação de Certidões
expedidas por Órgãos Municipais competentes, do domicílio ou sede da Licitante.

•
5.3.6. Prova de Regularidade (CRS - Certificado de Regularidade de Situação), relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, com validade na data de apresentação e
abertura dos envelopes.

5.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão (CNDT), nos termos do titulo VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada peço Decreto-Lei n° 5.452, de IOdemaio de 1943.

5.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: A documentação relativa à
Habilitação econômico-financeira será constituída por:

5.4.1 Apresentar Balanço Patrimonial já exigíveis vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando forem encerrados há
mais de 03 (três) três meses da data marcada para apresentação e abertura dos envelopes, na
forma do Art. 31, Inciso I, Lei Federal no 8.666/93.

• 5.4.2 Em se tratando de Sociedades Anônimas, deverá ser apresentada cópia de sua publicação
no Diário Oficial ou em Jornal de grande circulação no Estado sede da Licitante.

5.4.3 Em se tratando de sociedade por cotas de responsabilidade limitada e individual, apresentar
com o número das folhas no livro diário em que o balanço se encontra regularmente transcrito,
acompanhados de seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrado na
Junta Comercial.

5.4.4 Comprovação da boa situação financeira deverá ser assinada por contador ou outro
profissional equivalente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), das
demonstrações contábeis abaixo indicadas, calculadas a partir do balanço patrimonial
apresentado. Os índices exigidos no presente edital justifica-se pelo fato da necessidade de
averiguar a saúde financeira da licitante no tocante a capacidade de pagamento de seus
compromissos seja de curto ou longo prazo possibilitando que o Município possa ter um
diagnóstico das condições financeiras da empresa, dando-lhe maior segurança na contratação.

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
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Índice de liquidez Geral AC+ARLP igualou superior a 1,00
PC+ELP

Índice de Solvência Geral AT Igualou superior a 1,00
PC+ELP

Índice de Endividamento PC+ELP Igualou inferior a 0,80
AT

Onde: AC =Ativo Circulante
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo•

5.4.5 Apresentar juntamente com o balanço patrimonial as seguintes Demonstrações Contábeis já
exigíveis:

5.4.5.1 DRE (Demonstração do resultado do exercício) do último exercício;

5.4.6 A licitante com início de atividades no exercício corrente deverá apresentar cópia do
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura e
demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao
período de sua existência, avaliados através da obtenção de índice de Solvência maior ou igual a
um (> ou = ai), conforme fórmula a seguir indicada:

Ativo Total

S= -------------------------------
Passivo Exigível Total• 5.4.7 O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) deverá comprovar que

possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (Dez Por Cento) do valor
total estimado da contratação ou do item pertinente.

5.4.8 Apresentar Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata fornecida pelo
Cartório Distribuidor Judicial, no caso de sociedades comerciais, ou Certidões dos Distribuidores
Forenses Civis, no caso de sociedades civis, expedida até 90(noventa) dias antes da data de
entrega dos envelopes.

5.4.9 Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e inciso III do artigo 31 da
Lei n. o 8.666/93, de 1% (Um por cento) do valor estimado do objeto de contratação no valor
correspondente a R$ 3.087,34 (três mil oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

5.4.9.1 Será considerado como garantia, previsto no subitem 5.4.9;

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
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I- caução em dinheiro ou títulos da dívida pública

II - seguro-garantia

III - Fiança bancária

5.4.9.2 Quando a garantia for realizada através de títulos da dívida pública o mesmo só será
válido se forem escriturais, registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil - BACEN conforme dita a Lei n" 10.179, de
06/02/2005, e o Decreto n" 3.859, de 04.07.2005, com cotação na bolsa de valores e ainda deverá
vir acompanhado de prova de autenticidade, correção monetária e de propriedade;

• 5.4.9.3 No caso de caução da garantia em dinheiro, deverá ser efetuada através de depósito em
conta específica da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA cedida pela tesouraria.

Parágrafo Único: o Comprovante de garantia deverá ser apresentado dentro do envelope de
habilitação.

5.4.10 Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem
diminuição de sua capacidade operativa (art.31 - inciso 4 da lei n° 8.666 e suas alterações) ou
absorção de sua disponibilidade financeira, apresentando o valor total de cada contrato e
percentual executado;

5.4.10.1 Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido.

5.5. HABILITAÇÃO TÉCNICA: A documentação relativa à Habilitação Técnica será
constituída por:

I - Qualificação Técnica

• 5.5.1 Prova de registro ou inscrição da Licitante e de seu (s) responsável (is) técnicos na entidade
profissional competente (CREA/CAU) do domicílio ou sede da Licitante.

II - Capacitação Técnico-Profissional

5.5.2. Comprovação da Licitante de possuir na data prevista para a entrega das Propostas,
profissionais de nível superior detentores de Atestados de Responsabilidade Técnica (ART),
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhado das
respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitidas e registradas pela entidade profissional
competente (CREA/CAU), que demonstrem possuir o(s) referido(s) profissional (is), experiência
comprovada na execução de obra em especial:

• Pavimentação em paralelepípedo sobre Colchão de Areia;
• Assentamento de meio-fio granítico

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
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5.5.3 Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREAlCAU não explicitar
com clareza os serviços objeto de Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada de seu
respectivoAtestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREAlCAU.

5.5.4. Deverão constar, preferencialmente, das CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou dos
ATESTADOS expedido pelo CREAlCAU, em destaque, os seguintes dados: local de execução,
nome do contratante e da CONTRATADA, nome dos responsáveis técnicas do serviço de
engenharia e os quantitativos executados.

5.5.5. O(s) profissional (is) indicado(s) pelas licitantes para execução do objeto deste certame
deverão figurar como responsável(is) técnico(s) da Licitante e da Sociedade Mercantil podendo
vir a serem substituídos em caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente
qualificados e, desde que sejam previamente autorizados pela Prefeitura Municipal.• 5.5.6 Declaração de que manterá a frente dos serviços, em tempo integral, ate o seu recebimento
definitivo o(s) profissional (is) responsável (is) indicado (s) no sub item 5.5.2, admitindo se a sua
substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
previamente pelo órgão contratante;

5.5.7. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos deverão pertencer ao quadro
permanente da Licitante, e a comprovação deste vinculo deverá ser realizada mediante a
apresentação, de cópias autenticadas do Registro em Carteira Profissional de Trabalho e das
respectivas Fichas de Registros de Empregados ou através de contrato de prestação de serviços
firmado pelas partes.

5.5.7.1 No caso do contratante de prestação de serviços a comprovação de contratação só será
necessária se a licitante for considerada vencedora, bastando para o ato de habilitação, tão
somente a declaração disposta no item 5.5.6.

• 5.5.8. A Licitante que se valer do acervo técnico does) responsável (is) técnico(s) que exerçam
cargos de diretores estatutários ou sócios da empresa, a sua representatividade deverá ser
comprovada através da apresentação de cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social vigente ou, se for o caso, do documento da última eleição de seus
administradores devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Pessoas Jurídicas,
constando plenos poderes para tal representatividade.

5.5.9 - Apresentar atestado de visita técnica.

5.5.10 - A visita aos locais onde serão realizados os serviços deverá ser realizada juntamente com
um representante da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA das 08hOOminás 12hOOminhs,
até o dia 08 de Junho de 2015, sendo que ao término da visita será fornecido pela comissão um
atestado de visita.

5.5.11 - O(s) interessados que visitarão os locais onde serão realizados os serviços, deverá
apresentar documentos de identificação pessoal, em original, bem como, caso necessário outros

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
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documentos pessoais.

111-Capacitação Técnica Operacional

5.5.12. Comprovação de desempenho anterior, para o serviço objeto desse edital, através da
apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado na entidade profissional competente, CREAlCAU, em nome da licitante,
em que fiquem demonstradas a execução dos seguintes serviços:

• 1.200 mt2 - Pavimentação em paralelepípedo rejuntado com argamassa;
• 400 mt - Assentamento de meio-fio granítico.

.. 6-0UTRASCOMPROVAÇÕES

6.1.1. - Declaração, conforme modelo constante do Anexo II, assinada pelo representante legal
da proponente.

7 - DAMICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO FORTE

7.1- 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)
7.1.1 - Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na
Junta Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal ou declaração conforme anexo V do presente
edital.
7.1.1.1 - 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.
7.1.2 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.
7.1.3 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.
7.1.4 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.
7.1.5 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.
7.1.6 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar-se em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, 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.
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8. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

8.1 O envelope "Proposta de Preço" deverá ser apresentado até a data e local marcado para a
reunião constante no preâmbulo deste edital, antes da abertura da reunião, contendo os seguintes
documentos, em idioma oficial do País, em uma única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas, em papel devidamente identificado com o número de inscrição no CNPJ ou timbre
impresso da licitante, conforme modelo no Anexo IV deste edital, devendo suas folhas ser
rubricadas e numeradas:
a) razão social da licitante, número do CNPJ, endereço completo, nome e código do banco e da
agência e número da conta corrente que a licitante pretende receber o pagamento;

b) especificação detalhada dos serviços e de seus respectivos preços unitários e globais, nos
termos do Anexo I deste instrumento. Deve acompanhar ainda a proposta de preço, o cronograma
fisico-financeiro nos moldes anexos a este edital.
c) preço total dos serviços, em algarismos e por extenso, expresso em real, emitido em papel
timbrado da empresa;
d) Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e data de
elaboração do mesmo, que se constituirá na data base, caso ocorra reajustamentos de preços.

e) Carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da proposta e do responsável técnico
nos termos da Lei Federal 5.194 de 24/12/66, arte 14.
1) Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha
orçamentária da (Anexo I) da Prefeitura Municipal de Gurinhém. (Acórdão TeU 1564/2003).

8.2 o prazo de início da execução dos serviços objeto desta licitação, será após a emissão da
ordem de serviço emitido pela autoridade competente.

8.3 O prazo de validade constante nas condições propostas não será inferior a 60 (sessenta) dias
correntes, a contar da data de apresentação da proposta, mas poderá ser formalmente prorrogado,
a critério da licitante. Para efeitos do presente edital, não havendo indicação expressa do prazo de
validade superior, este será considerado 60 (sessenta) dias correntes.

8.4 Os preços propostos serão da exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de desistir ou de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão
ou qualquer outro argumento não previsto em lei.

8.5 A Proposta de Preço será detalhada conforme anexo I, deste edital e nos moldes do anexo IV,
expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso, computando todos os custos
necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente sobre os serviços, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com
materiais e serviços necessários à execução do objeto desta Tomada de preço.

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
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8.6 Fica facultado à Comissão Permanente de Licitação, quando do julgamento das
propostas, solicitar da licitante que cotou menor preço, a apresentação da Planilha de
Composição de Preços Unitários dos serviços, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem
como coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade
sejam compatíveis com a execução do contrato.

9. DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO

9.1 Verificada qualquer irregularidade nos documentos de habilitação das licitantes, estas serão
declaradas inabilitadas.

•
9.2 A critério da Comissão, a habilitação será julgada na própria sessão de recebimento e
abertura dos envelopes de habilitação, e do resultado desse julgamento será dada ciência,
verbalmente, pelo Presidente, na própria sessão.

9.3 Caso estejam presentes todos os representantes das licitantes, a Comissão de Licitação poderá
intimá-los verbalmente da decisão sobre a habilitação ou inabilitação, e, havendo a manifestação
expressa de todos, de que renunciam ao direito de interposição de recurso, fato que constará da
ata, serão devolvidos fechados os envelopes contendo as propostas de preços das licitantes
inabilitadas, procedendo-se, em seguida, à abertura dos envelopes de propostas de preços das
licitantes habilitadas.

9.4 Não será aceito pela comissão envelopes de habilitação e proposta de preços emitido via fax,
e-mail ou entregues após a abertura da sessão que está prevista para iniciar às 10:00 hs do dia
09/06/2015.

9.5 No caso de todas as licitantes serem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a
Comissão de Licitação 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.• 9.6 O julgamento e a classificação dos licitantes compreenderá a verificação e análise de todos os
elementos contidos nos envelopes de habilitação e de propostas, inclusive eventuais anexos.
Após o exame das Propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando-se em conta,
exclusivamente o menor preço GLOBAL, elaborando-se, ao final, Ata circunstanciada do
julgamento, que serão acostados aos autos do processo licitatório.

9.7 O resultado do julgamento desta Licitação será divulgado no Diário Oficial do Estado, para
efeito de contagem dos prazos previstos no art. 109 da Lei n". 8.666/93, salvo se todos os
licitantes forem intimados pessoalmente no instante da prática dos atos pela CPL.

9.8 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais prevalecerão os primeiros, e entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo a
Comissão proceder às correções necessárias.
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9.9 Verificada a igualdade de cotação entre duas ou mais propostas, atendido o disposto no §2°
do art. 3° da lei 8.666/93 e suas alterações a classificação dar-se-á, obrigatoriamente, por sorteio,
em ato público, para o qual todas as licitantes habilitadas serão convocadas.

9.10 Não serão admitidas cotações com alternativas de preços, bem como propostas que
apresentarempreços simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

9.11 Também não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de
Preço, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

9.12 Serão desclassificadas; nos termos do arte 48, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, as
propostas que:

I. Não atendam às exigências deste ato convocatório e;

II. Apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis.

9.12.1 Será considerado preço excessivo o que apresentar proposta com valor unitário e global
superior ao valor constante na pianilha orçamentária.

9.12.2 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou

b) Valor orçado pela Administração.

9.12.3 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo
48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. (Acórdão TeU n" 141/2008
- Plenário).

9.13 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da
Lei n? 8.666, de 1993.

9.14 Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens
acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

9.15 Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas - ME -
ou empresas de pequeno porte - EPP, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n" 123, de 2006.

9.15.1 A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar,
desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.

9.15.2 As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a
primeira colocada e o licitante MEIEPP melhor classificado será notificado para, se desejar,
apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira
colocada.

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-PB, CNPJ/MF n,? 08.919.49010001-36

------------------------------------------------------------------------------------- ---~



•

•

P~Munic. deJgfelijm
Fls. ,21 I~ '2L
Vlsto,-'- _

ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

9.15.2.1 - A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital,
em sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da intimação do
licitante.

9.15.3 Caso a MEIEPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou
não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

9.15.4 Caso sejam identificadas propostas de licitantes MEIEPP empatadas, no referido intervalo
de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá
apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

9.15.5 Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta
apresentada, a MElE PP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo
êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por MEIEPP, ou ainda não existindo
MEIEPPparticipante, permanecerá a classificação inicial.

9.16 Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta, o critério de desempate será
aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n" 8.666, de 1993.

9.16.1 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual
os licitantes serão convocados.

9.16.1.1 - O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes
empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada
apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas
sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados.

9.16.1.2 - Decorridos trinta minutos da hora marcada, o sorteio será realizado, a despeito das
ausências.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 Das decisões proferidas pela Administração decorrentes desta Licitação caberão recurso,
nos termos do art. 109, da Lei n", 8.666/93 e demais dispositivos legais de regência.
10.2Todos os recursos, deverão obrigatoriamente ser redigidos, assinado pelo representante legal
e entregues a Comissão Permanente de Licitação pessoalmente ou pelos correios, vedada a
emissão por fax e e-mail.
10.3 As impugnações ao edital obedecerá às regras do art. 41 da lei n." 8.666/93 e suas
alterações.

11.DO CONTRATO

11.1 Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
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11.1.1 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitaçãojustificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

11.2As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo
72, §8°, inciso V, da Lei n? 9.605, de 1998,não poderão contratar com a Administração.

11.3 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação,
independentemente da cominação prevista neste Edital.

• 11.4A 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.

11.5 As supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

11.6 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 licitação, ou seja, sofrerão
redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e
serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão
licitante.

11.7 - A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.• 12.DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1É vedada a subcontratação do objeto do contrato.

13. DO PAGAMENTO

13.1 A Nota FiscallFatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

13.1.1 - 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.o
Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.
13.1.1.1 - O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo
Coordenador da área de execução de contratos, que assinarão os mesmos como revisores.
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13.1.1.2- Devem ser identificados os assinantes do boletim pelo nome completo, título
profissional, n° do CREAlCAU e cargo que ocupa.
13.1.1.3 As medições serão quinzenais com intervalos nunca inferiores a 15 (quinze) dias,
excetuando-se as medições inicial e final.
13.1.1.4 - 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.
13.1.1.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada
e
fotos dos serviços executados.
13.1.1.6- 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.
13.1.1.6.1 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.
13.1.1.6.2 No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
13.1.2 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.
13.1.3A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
13.1.4Após 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.
13.1.5 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.
13.1.6 Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 15 e 30 de cada mês, sendo
os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE
PAGAMENTO ou CHEQUE NOMINAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir
da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos.
13.1.6.1 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.
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13.1.6.2 A liquidação fica condicionada a verificação da conformidade da Nota FiscallFatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes
comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREAlCAU-PB, nos termos da Resolução 425 de
18.12.98do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida;
b) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" 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
c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura
que tenha sido paga pela Administração.
13.1.7 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.
13.1.8 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.
13.1.9-A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
13.1.10- 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 = lxNxP

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

1= (TxlI00)
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

14. DOSREAJUSTES

14.1 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:

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-PS, CNPJ/MF n.o08.919.490/0001-36
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a) O índice de reajuste será o índice Nacional de Custo da Construção Civil - INCC, 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;
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
I - índice (INCC) 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 .

15. DAS PENALIDADES

15.1 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 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.
15.2 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.

15.3 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.

Prefeitura Municipal de Juare:ii:Távora,
Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-PS, CNPJ/MF n.?08.919.490/0001-36
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15.4 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) Tenhampraticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados
15.5 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamentejustificado e comprovado, a juízo daAdministração.

16. DAS CONDIÇÕES GERAIS

16.1 O recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e
propostas serão processadas, conforme o caso, de acordo com o artigo 43 da Lei n". 8.666/93.

16.2 Esta licitação poderá ser anulada ou revogada, aumentada ou reduzida nos limites
estabelecidos por lei, sem que tenham as adjudicatárias direito a qualquer indenização.

16.3 Simples omissões ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, a exclusivo
critério da Comissão de Licitação, e que não causem prejuízos ao entendimento da documentação
e da proposta, poderão ser relevadas.

16.4 Para dirimir na esfera judicial; as questões oriundas da presente Tomada de preço; será
competente o Foro da Comarca de Alagoa Grande-PB.

16.5 Não havendo expediente na data marcada para o cadastramento da Licitante, recebimento
e/ou abertura dos envelopes contendo a documentação e propostas, esses eventos dar-se-ão no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora estabelecidos nesta Tomada de Preço.

16.6 Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta Licitação, bem como cópias desta
Tomada de preço e anexos serão fornecidas na COPELI no endereço no preâmbulo deste edital,
nos horários de 08hOOmin as 12hOOminhsna sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ
TAVORA.
16.7 A despesa decorrente para a execução da obra objeto desta licitação, correrá por conta da
dotação orçamentária onerando nas dotações: 02.16-Secretaria de Infra Estrutura e
desenvolvimento Urbano - 15.451.109.1016-Implatação de Pavimentação - 329.449051.00.000-
Obras e Instalações.
14.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, e, em grau de
Recurso, pelo Prefeito do Município de JUAREZ TAVORA.

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-PB, CNPJ/MF n.?08.919.49010001-36
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Cronograma Físico-Financeiro - Recursosdo OGU - Setor Público

Empreendimentos

Inícioda obra
PREFEITURAMUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA



PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS NA ZONA URBANA DE JUAREZ TÁVORA - PB

trefeIIura Munic:. de J~z Távora
Fls.32 17956
Visto..:.F_' _

CALCULODO BOI

Grupo A Despesas Indlretas

1 Administração Central 3,50%
2 Seguro 0,28%

Total do Grupo A = 3,78%

GrupoB Lucro

3 Risco 0,97%

4 Garantia 0,28%

5 Lucro Bruto 7,60%

6 DespesasFinanceiras 1,11%

Total do Grupo B= 9,96%

Grupo C Impostos

7 ISS 5,00%
8 PIS 0,65%

9 COFINS 3,00%

Total do Grupo C= 8,65%

Fórmula para o cákulo de BOI

BOI=( ((l+AC+S+R+G)(l+DF)(l+L))j(l-I)-l
25,09%

BOIAdatado
25,00%
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COMPOSIÇÃO DEADMINISTRAÇÃO LOCAL

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP{PEDOEM DIVERSASRUA DA CIDADE DEJUAREZ TÁVORA - PB

Mão-de-obra Código Unido Quant.
Preço

Preço Total
Unitário

Engenheiro 2706 mês 1,00 1800,00 1.400,00
Encarregado 4069 mês 1,00 1200,00 1.100,00

Subtotal R$ 2.500,00
horas

PreçoEquipamentos Código Unido produtiva Quant. Total Horas
s/mês

Unitário

Veículo comercial leve 1160 h 100 1 8,35 835,00
Subtotal R$ 835,00

Despesas Diversas Código Unido Quant.
Preço

Total Horas
Unitário

Cópias de projetas 4266 mês 1,00 30,00 30,00
!Aluguel de imóvel mês 1,00 250,00 250,00
Telefone mês 1,00 75,00 75,00

Subtotal 35500

I Total I R$ 3.690,00 I

•
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Quadro de Composição do Investimento - QC/

Prtf*a Itnic. de .ez Thora
Ft•. 2)')' I~ 56Vilt.__E _

Empreendimento

OBRA:PAVIMENTAÇ).O DE VIAS URBANAS

Agente executor Ref. SINAPI-MARj2014

Prefeitura Municipal de Juarez T6vora

Programa

PAVIMENTAÇ).O EM PARALELEP{PEDO

Modalidade

CR 1017613-53

Item Discriminação IInvestimento total (R$J
Recursos União Contropartida Outros fontes Totol

1 I" '" ,,!.,,<) Local 14.117,72 642,28 14.760,00
2 IRua , '-'1.""",11A 101.701,70 4.626,90 1Q§.}1_8,60
3 IRua ni'-'1'''''''''' B 52.603,45 2.393,18 ~63
4 IRua ", '-'1'"'"'''' d 126.877,13 5.772,25 132.649,38-

~ ,oc :IInnnn 1:11.lUA 1';1 0,00 308J34,61

9 de __ ......:...F=..EV;_:E:..:..:R.:;;EI:..:..:R.;;.Ode _ __;;2;.;;.0.:;;15;___

Nome
Cargo Engenheiro Civil
CREA 160209121-8

Assinatur do gente executor
Nome Ma aAna Farias dos Santos
Cargo Prefeito Constitucional
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MINISTI::RIU DAS CIDADES

PORIAI. DOSCONVÊNIOS

SICONV - SISTEMA DE GEST Ao DE CONVÊNIOS

N° / ANO DA PROPOSTA:
025953/2014

DADOS DO CONCEDENTE

OBJETO:
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

JUSTIFICA TIV A:
Juarez Távora localiza-se na Microrregião de ltabaiana e Mesorregião do Agreste Paraibano. Dista 79 km da capital do estado.
Limita-se ao Sul com o município de Gurinhém (17 km) Mogeiro ao Norte (17,5 km) e Ingá (12 km), a Leste Serra Redonda
(12 km) e Oeste Alagoa Grande (12 km) Distante da capital paraibana 75 Km
O município foi criado em 1959, a População Total e de 7459 habitantes, sendo 5 852 na área urbana e 1607 na zona rural. Seu
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de O 552, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano-PNUD (2000). A
economia gira em torno da agricultura e artesanato
A pavimentação solicitada tem como objetivo melhorar a mobilidade das pessoas que residem nos locais que serão
beneficiados, eliminando contratempos provenientes da falta de urbanização. Em decorrência das chuvas as ruas ficam alagadas
acumulando água parada, que pode ocasionar problemas de saúde, como o vírus da dengue, leptospirose e outros males, além

._risco de quedas devido à quantidade de lama que se forma. A pavimentação fac IIirará o tráfego dos moradores e veículos no
~.lor beneficiado, promovendo melhor qualidade de Vida para os moradores

FUNDAMENTO LEGAL:
Decreto 6170/07

COl'lCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO ot. tG:

56000 MINISTERIO DAS CIDADES

CIDADE: UF: CÓDIGO DO MU;\ICÍPIO: CEP:

CPF DO RESPONSAVEL PELO CONCEDENTE: NOME DO RESPONSA VEL:

51921146400 AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: c.E.P DO RESPONSÁ VEL PELO CONCEDENTE:

Relatório emitido em 08/08/2014 16:39:38
Página 1 de 7



... ~I' •UII";" A" 1.,.., •• irPROPONENTE:
...'.:" '.~"-ç.

Fls.26 J
08919490000136 Visto r:
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
JUAREZ TAVORA PREFEITURA
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:
Rua Jose Mendonça de Araujo 171

CIDADE: UF: CÓDIGO CEP: E.A.: DDO/TELEFONE:

JUAREZ TAVORA PB MUNICÍPIO: 58387-000 Administração 8332671072
2053 Pública Municipal

BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:

104- CAIXA ECONOMICA 1100-2 0066470888

CPF DO RESPONSAVEL PELO PROPONENTE: NOME DO RESPONSAVEL:

95271015491 MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE:
RUA ADALBERTOPEREIRA DE MELO, 43 - CENTRO

2-DADOSOOPROPONENTE

Relatório emitido em 08/08/2014 16:39:38
Página 2 de 7



~ DADOS DO INTERVENIENTE
Preta Munic. de _ Tma
Fls. 3;. ,;<tS6
visto ....E _

Relatório emitido em 0810812014 16:39:38 Página 3 de 7



4 - DADOS DO EXECUTORIV,\LOHES Prefeitura Munic. de Juarez Távora
'-1 2"- -4T:\/.:

R$ 298 250,30
I~.

VALOR GLOBAL: Visto F
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 2 950.30

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2014 R$ 295.300,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 2.950.30

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: R$ (),OU

VALOR DA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 29/07/2014

FIM DE VIGÊNCIA: 30/06/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 2016

Relatório emitido em 08/08/2014 16:39:38
Página 4 de 7



5 - PLANO DE TRABALHO ,Jrefeitura Munic. de Jua,rez Tévora
Meta n": 1 Fls. .1.9 l<í,')b

Especificação: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PlJBLlCAS URBANAS
y r

UNIDADE DE MEDIDA: MÊS QUANTIDADE: 1.0

Valor: Início I'érrnino Previsto:

R$ 298 250,30 29/07/2014 ~0/0(J/20 16

Valor Global:
R$ 298.250,30

Município: JUAREZ TAVORA Sigla l'F: PB Cód. 2053 ICEP:

Endereço:

Etapa/Fase n": 1

Especificação:
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

Quantidade: IValor: I Início Previsto: ITérmino

1.0 IR$ 298.250)U T29/07/20 14 I 30/06/2016

6 - CRONOGRU1A DE DESE\1BOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MÊS DESEMBOLSO: Novembro ANO:2014

META N" 1 VALOR DA META

DESCRIÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS R$ 295JOO,0()

VALOR DO REPASSE: R$ 295.300,00 PARCELA N°: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESE:\1BOLSO
.Jl'AREZ TAVORA PREFEITl RA

MÊS DESEMBOLSO: Novembro A'\0:2014

META N° 1 VALOR DA META

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS R$ 2.950,30

WLOR DO REPASSE: R$ 2950,30 PARCELA NU: 1

Relatório emitido em 08/08/201416:39:38 Página 5 de 7
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DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PLJBLICAS URBANAS
•_~ ....... v, v~ --4t;~vora

Fls, '0 I

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio I~A TUREZA DA DESPESA: 44~!ij~ .t:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE JUAREZ TAVORA

CEP: 58387-000 UF:PB ICÓDIGO DO MlINICÍPIO: 2053 MUNICÍPIO: JUAREZ

UNIDADE: ANO Qt:ANTIDADE: 1.oo I", UNITARIO: R$ 2n 250,30 V,TOT AL: R$ 298.250,30

OBSERV AÇÃO:

8 - PLA:\O DE .\PLTCAÇÃO DET.\LHADO

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Código Total Recursos Contrapartida Bens Rendimento de
e Serviços Aplicação

449051 R$ 298.250,30 R$ 298.250,30 R$ 0,00 R$ 0,00

~~tLGERAL:
98.250,30

Relatório emitido em 08/08/2014 16:39:38 Página 6 de 7



10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova Junto ao Fls.
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com~jst~~""_---4-
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que Impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União. na forma deste plano de trabalho

Local e Data Proponente

Pede Deferimento,

II -APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

12 - ANEXOS
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~refeituraMunic.de JuarezTim
Fls. 1.2 /'956
Vlsto...:F:...- _

GERi:'NCIA EXECUTIVA GOVFRNU
PASSO FUNDO - RS

N" 147. segunda-feira, 4 de agosto de 2014

MTlIR I MlINICll'lO DI'. GlIRINHEM PA; CNPJ
OM.MO~444/IXXII-84:l'TR X(5)OWIIl15X79-ó2/2014 ISICONV I MI
NISTERIO DO TIIRISMO I CAIXA; Objcto Revitalização da Praça
Elias Gomes de Araujo, no Município de Gunnhem - PS . Programa
Apoio a Projetes de lufraestnuura Turisucu; Valor: RS 250000.00 .
dos recursos: lU ~43.750,OO. correrão ii conto. da União no cxcrcicro Extratos dc Contratos de Repasse celebrados entre u Liruào lederul
de 2014 lJ(j 540007. (jcst"ll I)I}OI, Programa de Trabalho por meio dos Gestores abarxo «tcnuficados. representado PCid Caixa
23695207ólOVO 0025, N[ 2014NEX00257, de 13/06/2014 e Ri r<';I)!l1l1111C<I Fl'dl'!',d, CNPJ ()()J6fuoS/OOOI·()4 c os ~Ç1;!.UI,I1L" 1.(1)11-
~~~~~~\~n~:e~~~~7~~I~on~À~g~fs ~\~~~;~JJ'r~~~Á~r)d~a~E~~~WAs MUNIl'lI'IU DE J:\CU/.jNHU-I{~, U~I'J
VES , TARCISIO SAUl.O OE PAIVA 04.217 90!/O[lO:-90, CH 8U9064/2014 I MINISTI KIO 1M I(,KI·
ME 1 MUNICIPIO DE JUNCO 00 SERIDO _ PS; CNPJ CULTI!R ..\, PECIIARIA E ,\BASTECIMENTll I CAL\,I. ()b,d"
O~084.054/0001-57; CTR 1015008-05/2014 SICONV S06713/MI- ~~Si~~t'o(:evi~~~hl~l(t~ooJ~:I~e~a~iGRIM~c,'A~;~AI~~II~ .~~
NISTERJO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto Construção de (um) 370.0UO,oo, dU5 recursos: R$ 11JS,(JOU,oo.... orrcrào ~lcornu du Uruâo
Carupo de Futebol , Programa Esporte e Grandes Eventos Espor- no exercicio 1.\1: 2014, UG 13;098, Gestão UOOOI,Programa ele Tru-
uvos: Valor: RS 298.500.00 . dos recursos: RS 292.500,00, correrão à bulbo 206US1U142lii'.V{)U43,NE 2014NEIjU1277, de ll7l')7<!(_,:4 L' RS
conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, 175',OOI.l.()(Ja L'llnl,1de contrapartida. Vigl'nu,t 30/07121J1:i Dura I:
I'rograma de 'Irabalho 27812203554~0 7026, NE 2014NE800558. de ASSInaturas 21/0712014 RIlY FERNAND() FAJARUtl h.ERN
01107/2014 c R$ 6.000,00 " conta de cllntrapartida. Vigência VOI.MIR !'H)RO CAI'ITANIO
3f~RI2N/2AoNID5E:SDNa"'EVeLASs,siCnauluS.'MasO:2S21/M070/23s14D'E~MARE(D'UESI'I'UVSI,NI(,IIJSMCIOADFS MlINICIPI() DE 8R,\GII RS. CNPJ~ ~ ~ , 87613 171)'()(lUI-2U,cm X(l3V)9; 2014 MINISTERIO DAS CI-
MCIDADES I MUNICIIlIO DE JUNCO DO SERIDO - PR CNPJ DADcS :' CAIXA, ObJeto 1',1\'lmt:nlaçao dt: Via;) IIrb,mas L'~lmflt:dras
09.0g4,054/(Xl()I-57: CTR l(lIh~7(J-1N/2tlI4 SICONV 809533 .' MI- Irn:lII.lddf~S(1,:'lk.llll!.'ntl1) . Pr~lll!.ramaMCm/pl.i\NI-J UI{H·\~(_) - I'A-
NISTERIO DAS CIDADES / ('A[XA~ Ol1je:to Pavimt:ntaç:tu ut" ui- VIME~T;\Ç:\O: V~llor rd 27500U_(JU dl)'i 1l'1,'\lISIlS R)
versas Ruas" Progruma 20;4 - PLANEJAMI:::NTO URBANU: Valur 245,S50,Ull, corn:r.i.o ii ~'on\a da llniiio Illl t':>(t:H:í~,illLk 201,:1. UG_ RS 402,245.00 dos r",,,ursos R$ 394.200.00, com:rão U ...~tlIlla<.lu 1750U4, Gcsui~) ODU!' Programa lk Trabalho Ij45120~41f)73 1)043
llmão no exercicio I.Ic2014, lJG 175004, Gestão 0001, Programa UI.: NE }(}14NElit,lllll. ,.k 1)5/(1612014c R$ 2') 15(1.1111" nlnl,1 li.: \.'on-
frabalho 1545120541073 (K)25,NE :W 14NEM0234K,de 07/07/20 14 ~ trupartiJa, VIg.~nçlU 28/1)21'2()1h - Dulu t' ASSIn,llur;ls 17'()7i20 14
RS ~.04;,OÜ a conta de contrapartida. VIgência 3111212015 - [laia e RUY FERNANDO ('AJARD() KERN lUIS CARI.OS RAI.ES·
ASSlllatllras: 22/07/2014. MARCUS VINICIUS FERNANDES NE- TRIN
VES , COSMO SIMOES O" MEDEIROS. MAPA i MI.I~IClPIIJ DE CERR() GRANDG - RS. lNPJ
MCIDADES I MUNICIPIO DE GlJRINHEM _ PB; CNPJ 92.005.545!OOOI-UY,cm ~U5S1012014,' MINISTCRIU DA ~GIU-
08.80~444/0ü01-84: CTR 803514/101658112014/SICONV I MINIS- CIJlTUR.\. I'LCIJAKIA I. AIlASTITlMI.NTO I CAIX,\. ObJcto
TERIO DAS CIDADES I CAIXA: Objeto Pa\'im\!nta~'ão ~.Drcnolgcm AqllISi~;h.l ~k palwlha mcc.mil.aua para (/ mUl1lL'lplO di,:Cl'rro (Jran-
de Vius Urbunus, no MunlCípl\) de Gunnhcm - pn ; Pro~nllntl PU\. ~~~~~r;,'Ú{::~)u~r~O~~~II~~A~~~~YÇ~~t)~\~!~;I~~T~}g:CI.t~~!~I:~~
NEJAMENTO IJKBANO. Val"r: R$ 150.1I0Il,O\(: dos ro('urs"" R$ recursos RS V7 ;(10,00, ""r«,i,' " ","Ia da lin':'" no ,'"'oc',''' d,
245,850,00. corr~r;lo a wnta ua Uniào no extrckio Jt: 2014. UG 2014, \1(; :3S0í.)~. (iestilu (l(lOI, Pl'ilt!ra1l1~1,k l'l;lhalhu
~~~I)~~i4~~~~~~)j~~~ld~)\~f:(~(~i'2\i\i~'~r~~II}l\~(~t~JI~O~:II,:~i~c(l~;I~~ 2t)I)II:Cul-OV V \;1..43. ~i: 20 14NESOl:572 '~k :10'~J{_'~(! l-l 1,' [{j,

Irapilrtidu_ Vig~'lwla 31/12/20 l:i _ lXu'l c .'\s~lmltur.LS. :2107/~OI4 :\~".~~:~~;~:~.i;I;1IL'·))/r\t~~/2)11:1-tL'tl~tlii\~"I~~t~.-~Nt~1~·i::\J.:\~~~')tl;!~-i:R~)<ll'~l~
MARl'IJS VINll'll'S fERNflNDES NEVES. TARCISlll SAULU ('((lN I·.MUI
DF PAiVA MCli)Aj)L~ ,\iIlINIC1IIIll DE (\)NS'IAN-J I>L"\ I<S L'NI'J
MJ\l'l\ I MUNIC'IIJ(t) DE IBII\K ..\· I'B: CNPJ 08.943.268/0001-79: K7_7U/')_SW},OOi.!·44:lTR S055n2 }U14 MI~ISnJ{I{)U:\S t'\-
CTR 80900211020252-3812014 ;SICONV i MINISTERIO [)A AGRI- DADES CAI.\A~ UL_le:luUbra dt" paVll1l\!nlilL'a0.l"l,dll~·,l ~!ll \ "I';
CULTURA, PECUARIA E AI3ASTECIMENTO / CAIXA; Ob)do pubIICi.I:>dll p.:nl1ll.·thl urb.\n\l do mUml.'lplll dl' 1,\Jl1:a.lll1dld·RS ,
C\mstrução de Matadouro Publil'u Municipal; Programa Paraíba - ProgriUni.\ MCID/PI,N"';FJ lJRBANO· Pi\VIMENTI\(.'A(), Vi:hJl R$
t-'lTIcl1d"sParJmncnlõ.lfl:S- In\\:stimento~ Valor: RS 401.7UO,00 ~ dos 246 100,00 . dllS n:L'UriOS,R$ 24;,850,00. l'mrt:ràu a i,:unl\1da UnlJo
rCl.:ursos: RS 390,IlOO.('I(J,.;orrcru,o ii conta da União no t!xcrciciu de nu l'x~'rciçlu dl' 2U14, UG 175004. Gcstàu OOul. Pro~nlllHl til' Tra-
2014, lKi 135098, Gl:'stão ()(XJI. Progmma de Trabalhu b.liho 1545120541D73 nO·H, NE 2014NF.liOI73(l, li..: 1(,;'(l(;/2(iI4 l'
2060H201420ZV 0025, NE 2014NE80121S, de 07/07/2014 e RS Ri 250JJO J ~'onI3 de l~(lnlrap3rljda_ Vi!;~nl'l" 2X/OZi.!Ulll - DJ.tiJ I:
11700.00 n eOl1til de CCtlltmpnrtldn Vigel1cia 31f12nOI6. Data ç AssUl;.lturas 17/t17!20i4, RUY FERNAND() F"'\JAJ~DO KFRi\i
Assin,turas 22/07/2014. MARCIIS VINICIUS FERNANDES NE- I.EOMAK J\lSL IILIIM
VES, PEDRO fElroZA LEITE ME MI'Nll'IPIO DE DERRIIBADAS i(S, l't\PJ
MCIDADES 1 MUNI('IPIO De JUAi(EZ TAVORA _ I'!l. CNI'J ~4M2 ~82/I)()UI-20. Cri( SlJ67M i 2014 / MINISICl(IU LX' loS,
OS919 490/00ü1-36: CTR 8(J~519!101761)-5312014 ISICONV ' MI- POlUE 1C;\IXA. ObJ'''' CONSTRUC AO I.>f. INFKAI'SI KUIliRA
NISTERIO DAS CIDADES CAIXA, OI'J<tll PAVIMENTACAO DE FSPORTI\'A (QUADRil DF F.sPORTFS, Pr,'g,ama \11 r'SPOI(·
VIAS PUOLlCAS URBANAS, Programo PLANEJAMENTO IIR- l~ EDl'L';\(lUNAL, Il~l((EAIIV(J F LJE LALUl. v..oI,,, R~
BANU~ Valor' HS 2Y8.250.3G , dos recursos: RS 295.300,00, correrJo 2;l),iYJO.Ul.i. (\1,)) ro,;l,;ur:iUS, RS 243.750JJO. I,,'llm~..üv ~l ~Vllt;t dOIUlll,LU
a L'~lnta da Unlílono cxcri;ICll' de 20 I.. UG 175004, (icsti.1QDOUI t~~H~:~~7'~~':'2~~:~);ll~7JI~JS),l~li~~i~'11G~I~((;()~:~11~I:)~,;)!~:;~~~;i~~};~~
Prugnlma dI.'Tn:llmlhu 154512U5411)73 Om5, NE 2014NE802334, de
~~;~:~~~::~ _' [l~~ <2::;!~~(:"r~s ';~/~7/~~It~:~kr.~~aVI~r~~Ui~ ~~;j~:;:~,,;~);07::;~~~'I~'''~l:lça:ti~~NX~r;~~'i'A~~~'~;J;~ ~)I,.i(~)":~,.~
FERNANDES NEVES. MARIA ANA fARIAS DOS SANTOS ~'t~!(OS7 B~~~\~~I'I() De IJEIUWHALlAS - RS CNI'J

.. MTlJR MUNICIPIO DE JIIRlI - PU; CNPJ 08.888.950/0001.06; 94.44228!/000i-20: CTR 804576! 20:4 i MINISIEKlll DU TU-
_. CTR 1016~71-28i2014 SICONV 807512 I MINISTERIO [XI TU- RISM() 1 l''\I.\.\: Unjo'" C()NSTRI:CAti UE CENTRtJ li LTII-

RISMO i CAIXA; Objcto ConSlru,ào de Pra,a de Eventos. I'ro- RAL E rUIW, IKO ~A AVLNiDA I'H.U I!lS - L'''~mo Pro-
grama Apoio a flroj\!tos de Inl'ral.·strulura Turística: Valor: RS gn.una MTUK INFRAESTRliTUM lUIÜSTlCA, Valw RS
y,n~Oü,oo , dos recursos: R$ 39{).(JQ(UX),corrcrilo à conta da Uni;,'o 362.000 \lO Jos n.:cursos: K$ 35l437.50, ';UI'I\!rtloti ,\IIIIUu~\Unirl\)
nu ~':"crl~il'lode 2U14, lJG 540007, Gestilo OOOt, Programa d...• Tra· mi \'.\t'fL·Ii,'io l.h: 2014, lKi S40007, Gcstno 0001, Pru_:;l;llllíl dl' Tn1-
bailIO 23695207610VO 1441, NE 2014NES00636, de 03/07/2014" balho 2lóY;207610VO 7127. NF 2014NF~OUI~2. ue IU/"" 2\;(4 ,

~!s~~~~;~:;~~~~~~~O~~c~~,~~;tf~lvi~l~~~~~ 31~~'~~~~·Era~E~ ~~s~~~~~~\) :~~~~~'~~J~~1~)l~~I;·{m~IA~~3~~Ir.~~.13~~I~~;:~i~I{.'F·\i)a~~\~
VES , LlJlZ GIILVAO DA SILVA MIR JOS" HA"tcGA
Ml'IDADES I MliNIl'11'1l1 DE LASTRO - PS: CNPJ MEl MI'NICII'IO DE Rt:lJI'NTORI\ .I(S ('Ni'J X'!(,') 111"""1-
UH99Y716i(l(Jlli-56: cm IOlb525·~Ui2l)14 SICONV 80912~ " MI- -lO: ('TR ~()~I(J.t 20J41 MINIS1'[[UU ou ES[>ulur !".\1.\/\ ,
NISTFKIO DAS C/DADFS C:\iXA; Ob.lctCl Implantação de p<1.- ObJt'({I ~I'lblnil·.i{l dt' L''''I',I~{1l'sportlVO Prdt'r;tnldr-.H j·.S!'l_lRll
\Iment<l'r;\\l l'lll \"Ia:\ publll:,IS ur!l;\lla:-, Progri.lma:2054. PLANF- FDUCAl'IUi'oi \1 KH~I\I ..\I'IV() I. DI' L\lt-"IC V•.i,lr K~
JAMENTO URBANO, \\1101'. R\ 300 t)()O,fKJ dos rt"l,;lIrsus: R.1i 25(1IH){;J;(' d\l~ IL'\;UI'SUS R~ 243750,OÚ ~\)\r..:!à,~d ~'(,";" d•. l :111.111
295300.00. ~urrt'rau a nlnt.,! dil limilu nu J:xe:rd!,,'Ívde 2014, UG mI ~.\d;;i(t{) dt' 2lJ!4, lI(i 180006, (li,:sl:io 11()i)1,Progldl1li: dI;' Tr;.l-
175004, Gestão OOOL Progmm"l de Tmbalhll 15451205411)730025, balhu 27ôI22UJ5.:í45U 0043. NE 20 14NE;SUOJI.JI. dl' I31ll6i20 14 l' R$
NE 2014NE802047. de 07/07.'2014 l' R$ 4 7lX),OOu conta de con- Ct.250.0ü., ~'\)I\!aue I,'ontnapaltidu Vig~n(I,' 3U/{13/2tll(i . Dafi\ ~.
Irapartida. VigênCia 31/121201(. _ Datil t' A!;sinaturas: 22/0712014 ~~II~t:~~Sc~1;~Jlr~\~(:'0~~~~/ERNI\NUU L\JARl)I) K[[{N
~I~RCUS VINIClUS FERNANDES NEVES. JOSE VIVALOO DI- MCIIMDI.S MUNIClPlll DI. RI'DFNTURA I(S ('~I'J
MAPA / MIINICIPIO DE I.OGRADOURO _ PR, CNPJ M7.1>l3IIJI0001-40: l'TR SO)YOU! 1014 I MINISTEI\lO D,\S 1.'1·
o l.b 12.9X6/00U 1-13; CTR i01974S-34i2014 SICUNV 801098! MI. OADES! CA1XA~ UbJdO P,n·üllt:nl'H.:<.lI.1L'r,nJ P('dl;l~ 111~glll<H~s
NISTERIO VA AGRICUUUllA, PECUAIUA E ABASTEClMEN- ~5~g~~I~'~t~\:,~~/~:::~~~,~~~~i~g,íX~V,',~lr~~,,',~,\~~L ~~~'(,,:i:,
TO i CAIXA; Objeto 2a Etapa da Construçao do Centro de Co- nu exerci<,;I\) de 20:4, lJ(j 175004, (i~sl,1\) 0001. Pl!lb'.I;Ull<Jdi: '1ril-
mCI(i~lltnty"U de Pfudutus du i\gn~ultur~ r:~miliar no Municiplo i.h: balho 154:' 120S-II1173 ()(A,~.NJ--:20 14NI:~OIil74. ~k U4/fl(J!2fJ14 ~.

~$g~<~~l~.Õ~~ ~1~;O~~~1~1~~I~':0I1~$n~~~~5~~~~,,:~~~~~~~u~:i~~ó~:l~~ ~~~~;~:!:~:.;~~n:1 ~',~\1~~'2(~1;~~~\)II~\7~·lal~~r~~~~~I;~·;'1r:~~J'Xi(~~'II)I'l~[~~~: ~'
l.imU\lmi n ...·rL'lcioue 2014 UG 135U~~.Geslàll UOUI.l'r~lgrum" ,.11.' MARCUS l'I-./AR tiJ..\CU:VUNI
Tr'IIMlho :!1)(,0M201-1207.V()Ol)!.NE 2ll14NEl<OOIlI(),~Ie )~/{)3n(ll~ ML'lJ)AIJF:-; MI'Nll.:II'IO DI: 1'1:"\11/\1 R:-: (.'NPJ
~ R$ 150,()(}a l'unla de l'~mlrapartiJa, Vig~ncia 31i12/2015 _ Data I: ~2 UU55õ(,,(J()1I1·(J3, ( TI{ t'i0435(, ,i }U1-1" MINISl'[l{I!) Di\S CI- Rt:sl.'isJo do Contraio UI: Repilssc n\) ()3í.ll!,164-27/2UOY Conlratunte
AS""illurus: 22/07/2014 MARl'l'S VINICIUS FERNANDES NE- DADES i l'AIXA: OblCI0 IMI'LANIAlAU IJL I'fWIMIoNIAl,\(l CAIXAI MESPORTF, Cnnlratadn P M VALENÇA I RJ, dam
_V__Ié:,S__._:C__E.:..L:._IAM:._A:._H:._IAD__I'_~O::.l:,I:._EI..:.H:.:O.:../_l::'A__R__"__A.:..I__,H.:..O EM \:.:'I.:.."..:.S_.:..i'lIRI.ICASURA,\NAS . I'rograllla MCIll!I·I..INc:~:J_l:._I__R-_ _..:._U1__/O:.:8:.:/2__0..:.14 _

r\.TR·\T()~ ln: COYl'lt\ Ios

HA~O _ PAVIMENTAÇÃO, Valor: R$ 2:'5 VUU.OO. dos recursos: RS
245 850,00, correrão Ó conte da União no exercicto de 2014. \JG
175004, Gestão 0001, Progrnrnu de Trabalho 1545120541D73 0043,
NF 21114NESOI464, de 06/06/2014 c R$ 9 150,00a conta de COI1-
uuparudu. Vigência 311l0/2015 Data ~ ASSinaturas: 23107/2014
KII)' FERNANDO FAJARDO KFRN FDMILSON PEDRO 1'1'
I.lZARI

GERÉNCIA EXECUTIVA GOVERNO
PONTA GROSSA - PR

EXTlUIO' UE ('()'JI(,HOS

MINISTEI(jO DAS CIDADES/MIINICIPIO DE FERNANDES PI
NIIEIRO _ PR; CNPJ (II 61~.J2)/(l()(l1-2(1: CTR 80)24212014 IMCI
DADES/CAIXA; Implantação de cstruutru para pratica de atividudcs
lisica~ e luzer pisw de l'Jminhada: Programu PLANEJAMENTO UR
RANO~ V,dor: R$ 250,867.35; dos recursos: R$ 245_gSO,OO,cOfC\.·r..iu
ii conla da União no e.\crcíelo de 2014, Gestão 0001. Programa de
Trabalho 1545120541D730041 0001, Duttl e Número do Empenho
02í06/2014. 2014NE800457, e R$ 5.017.35 íl conta de ..:ontrapultiJa.
Vlgt=ncia 30 dt: julho de 2U17 - Data e A:;sinaturas: 18 cte julhu d~
2014 LUISIlenrique Borg\l, OZIEL NEIVERT

MINIS IHUO DAS CIDADES/MllNll"lI'lO DE FERNANDES PI
NIIEIRO - I'R. CNI'.IIlI(rlV 323/0001-20: cm 80Jll4912014/MCI
DADES/CAIXA; I',o"sso 1016231-J4iMCIDADES/CAIXA, Pavl
ml:'lIt;.l\:ão lIe vias publit:us~Pro~rama PLANUAMENTO URBANU:
V"lor: R$ 301.326,54; dus rl'Cursos: R$ 2Y5.30(),OO,correrão à conta
da União no exerciciu de 2014, Gestão 0001, Programa ltc Trabalho
1545120S41L>73q041 0001, ~at~ e NÚI1H,'fll do Emp~nh~l 02106/201,4
• 2014NE80026ó, c R$ (l,U2é,54 a eont;1de contr:lpurtldu. Vigcnl.:l<l
30 de julho de 2017 • Data c Assinólturas: 18 de julho de 2014. Luis
He:nnqu~ Borgo, OZIEL NEIVERT

~tlNIS I'FIUU DAS ('II).~DES/MUNll'II'IU DI'. PITANGA - PR.
CNPJ 76 172 907/000 l-OS,cm ~0423I'2(J:,l IMCIDADES/CAIXt\:
Proçc~so 1016657-n/MCIIMI}ESIl'i\IX/\. Pavitnl'ntaçào~ Prognllllll
PI.ANEJAMENTU UIU~A!\O~ Valor R.~ ]5n.uoo.OO~dos rel'ursos
I~$ 34475(1JJO, :.:orn:rJo :J ~·ont;'1ua lrni~1l no t'.\l:h:ll'io oe 2014.
Ciestão 000[. Pfo~mmn de Trabalh~l 154512US41D730041 0001, Dati.l
c \úmcf0 do tmpenho 05/06/2014 - 20J4NE801340, e R$ 5.250,00
;.I ~'itnta JI: l'untrapartidu, Vlgelll'ia }(). dI:' Julho de 2017 - Data e:
\';slnalura.<, 22 de Julho (Il' 20:4 I.Uls Ilcnnquc Borg,\l. AJ.i'AIf{
J(JSI: LAMIIII:R .

GERÉNCIA EXECL'TIVA GOVERNO
PRESIDENTE PRUDENTE - sr

F:\TRITO IJI: ( O\lR\T()

MUDADES I MIJNICIPIO DE PEDRINHAS PA\lLlSTA - SP:
CNPJ M.614.381/0001-8I, CTR Ron57 I 20141 MINISTEKllJ [J..\S
CIDADES! CAIXA; ObJeto Implanlac'lo de pavilllenlaCilO, gllii:!s e
s...rJt:li\~ , Pw~rí.lmtl MCID/PLANEJ l:RBI\NU _-PAVIMENTA(,:!\O,
\-alul R~ 257.981,IY, d~JSfel:ursus: R$ 25:' 740,00, L'i.ll'I'erào liL'onla
J,I UOl.JO nu t'xerduu ue: 2lJ14. UG 17Y/04, (;~sti\UlJUUI. Programa
d~ Trab"lhu 1545120541D73 0035, NE 2014NES02144, de
07/07/2üI4 e R$ 124.1-11.) ;.I Cl)nta de contfi.lpartidu Vigêncli.l
U5!O~/2018 - I),lta t' A:;;SIn;.1turas:25/07/2014 CELlA MARISA MO
U'ii\HI IJl M.\HtJS ,\N(i[L,.\ M,\IU.\ ..\LVES DE MIHA
Cil..\NNI:.lTA

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO
RIO DE JANEIRO - RJ
EX IR\TO I)l IlLS( IS;\O

Rescisão du Termo de Compromissu n" 0352771-67/2011. CAI
XA/MCiJadc::s, Prefeitura Municip.ti dt' DlIque dI:' Cnxias ! RJ, da!:l
16/07"2UI4

GERÉNCIA EXECUTIVA GOVERNO SOROCABA - SI'
1'.:-'IltlT() IJL 1 o\nC\1 n

MUUADI,S , MllNIl'II'IU DtO UUM Sl'L'l,SSU IJE IIA!(AIU, -
SP: CNPJ ol) 123(1ó4/('~)I-II!. CR ~I)Y~88/ 2014! MINISTFRIO
DAS ClDtilJI'.S I CAIXA: Obj,,,, i'A\'I~lcNTAÇAO E IlKfNA
GtOM DE AGUAS PLUVIAIS NA Rl'A JOSE JACINTO DE AL
MeIDA, COM INCI.USÃO Dr PASSEIO PÚRI.ICO; Program"
1'l.ANFJAMENTO URHANO~ V,lillr R$ 260.11UO.UlI:dos rcclIfsos
R$ 255_7ol.0,OU,;,;om::r;}u a l.'Onl;l da Um.lo no c.wrL"iL·io dI! 2014, l!G
175004, (it'sUio (lOO I, Progri.lIna dl' Tr"b"I;',u 15451 :!054 1Di3 (1035,
Nt-: 2014NE~02727, de 16/fJ7/201-t L' ]{.'f, cj. 260_tJO Ú ..:ontu dl' cun
tnlp;.lrliua Vigên..:ia 31/()7/2U Iú • Duld t' l-\s.slOalufas: 31/07/2014
SANDf((l VIMFR V,\l.rNTINI , flll(TI! PACllr.(!() DF (ll.l
\'eIKA.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO
VOlTA REDONDA - RJ

E:\ HUro IJI: IJISTltAI ()

ESIC dOL'wncnlo puJI.' Sl.'f Vl'riflc,u.!v no enl.lerc\,u elelrÚni..:u hnpl'www_in.gt.t\'.hr/;,u,il.'f4i1:lI.h,t.'ttml.
pelo codlgo UOOJ2t114l1S1l40U(J90

1hll:\IIIl~lilO <tssLnadCldigitalmente conforme MP nV22ül)-2 dc 24/08/200 l_ (jlll' inslitul II
Illfrac~trulllrd d~' Chavl''i IJuhh,:JS rJf,)Sllclf;'l - Icp·nri.l~d
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ESTADO DA PARAfBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

ANEXO II - Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)

TOMADADE PREÇO N. 002/2015

DECLARAÇÃO

__ (nome da empresa) ,CNPJ -__ , sediada
_____________________ , por intermédio de seu representante
legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de Preço 002/2015 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 notumo, 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) tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os
termos desta Tomada de preço e seus anexos.
d) não tem 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 TAVORA, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, nos
últimos 60 (Sessenta) dias corridos.
e) não foi declarada inidônea por ato da Administração.
f) não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Artigo 9° da Lei Federal no
8.666/93.
g) Autoriza a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura de JUAREZ TAVORA a proceder
diligência visando a comprovação de informações prestadas.
h) Declaração comprometendo-se a empregar residentes do município onde a obra será
executada, em pelo menos 10% (dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência
ao inciso IV, do art. 12, da Lei n° 8.666/93.

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

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-PB, CNPJ/MF n.?08.919.490/0001-36
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ESTADO DAPARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

MINUTA DO CONTRA TO

TOMADADE PREÇON° 002/2015
Termo de contrato que entre si
celebram o Município de Juarez
Távora, Estado da Paraíba, e a empresa:
********************************
***********, tendo por objetivo Obra
civil pública de Construção de
Pavimentação e drenagem nas ruas
Projeta A, B e D do Município de
JUAREZTAVORA.

De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o
MunicípioJuarez Távora, Estado da Paraíba, com Sede na Rua José Mendonçade Araújo n
171, Centro Juarez Távora-PB, inscrito no CNPJIMF 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 domiciliadona 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"
***************************,Representado pelo senhor: **********************
função que exerce na empresa, CPF ******** E RG.********, ENDEREÇO
*********************

As partes assim nomeadas e qualificadas,pelo presente instrumentoparticular de Contrato
Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente,
subordinadosa 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
demaisexigênciasPrevistas no edital da Tomadade Preçosn." 002/2015.

A CONTRATADA se obriga a executar Obra civil pública de Construção de
Pavimentação e drenagem nas ruas Projeta A, B e D do Município, conformeproposta
apresentada que fica fazendo parte integrante deste CONTRATO, do seguinte OBJETO,
comosegue:
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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.

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 licitação, ou seja,
sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos
insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária
do órgão licitante.

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 .

• 5.1 Fica ajustado o preço, conforme segue:
O valor total do CONTRA TO fica estimado em R$ 0,00 (Por extenso ),
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.

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;
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•

c) Executar no prazo estabelecido pela fiscalização os reparos que se fizerem necessários
aos serviços de sua responsabilidade;
c.I) 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 livro 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;
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;

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;
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e) proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;
f) 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.

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 - INCC, 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;
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
I - Índice (INCC) 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.

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 CREAlCAU/CAU e cargo que ocupa.
9.1.2 - Devem ser identificados os assinantes e revisores do boletim pelo nome completo,
título profissional, n? do CREAlCAU 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;

•
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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.
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 FiscallFatura 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 efetívação 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-la:
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
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formaprevista na lei 8.212/91, alteradapela Lei n" 9.711 - lN INSSIDCN° 69 e 71/2002,e
regulamentosinstituídospelo RegimeGeral de PrevidênciaSocial- RGPS;
c) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" 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 documentaçãomencionadano 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
faturaque 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
acarretandoqualquer ônus para a Contratante.
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,autenticadoe juntado ao processo de pagamento.
9.6 - Será retido quando do pagamentode cada medição:
a) O INSS sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em
atendimentoa legislaçãoprevidenciária;
b) o Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza (lSSQN), observado o disposto na Lei
Complementarn? 116,de 2003, e legislaçãomunicipal 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 retençãodos tributos abrangidospelo 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-sea seguinte fórmula:

EM=IxNxVP

EM=EncargosMoratórios a seremacrescidosao valor originariamentedevido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundoa 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
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10.0 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliaçãopor representante da Contratante,para este fim especialmentedesignado.
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
encargoscomplementares.
10.2- Além das atividades constantes no projeto básico, são atribuiçõesdo fiscal de obra:
a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execução obedece às especificaçõestécnicas de materiais e/ou serviços, ao
projeto, aos prazos estabelecidose demais obrigaçõesdo contrato;
b) Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que
envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas fisico-financeiros
previstos e realizados, aditivos, reajustamentos,realinhamentos,pagamentos, Projeto como
Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de
cauções,etc.
c) Disponibilizar,mensalmente, relatórios constando informaçõesgerenciaisda obra;
d) Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadaspor registro
fotográficoe pelas respectivasmemóriasde cálculo;
e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa
técnica respectiva e com base na mesma, formarjuízo de valor desses eventos e encaminhar
a documentaçãonecessária para instâncias superioresprovidenciarem as medidas cabíveis
aosmesmos;
f) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, a fim
dequeas medidas legais cabíveispossam ser aplicadas.
10.3 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de
ResponsabilidadeTécnica (ARTs) da fiscalização.
10.4 - O acompanhamento,o controle, a fiscalizaçãoe 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 serviçoscontratados.
10.5 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora
contratados,prestados em desacordo com o presenteEdital e seusAnexos e com o contrato.
10.6 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante
encarregadoda fiscalizaçãodo contrato deverão ser prontamente atendidaspela Contratada,
ou, nesta impossibilidade,justificadas por escrito.

11.0- Não será permitido a subcontratação.
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12.0 Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimentoao dirigente da prefeitura, poderá solicitaro recebimentodos mesmos.
12.1 Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE,a critério da
PREFEITURApelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado,assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado.
12.2O termo circunstanciadocitado 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 apresentaremNÃO CONFORMIDADEcom os requisitos preestabelecidos,
relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando
prazospara correção, que não poderão ser superioreshá 90 dias.
12.3A 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
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
pendênciasque possam vir a ser apontadasno Termode RecebimentoProvisório.
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
comprovea 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) CertidãoNegativa de Débito-CND;
b) ProjetoComo Construído (As Bui/t), utilizandoas especificaçõesdo CREAlCAUIPB(ou
similar)para a elaboração do referidoprojeto.
c) Manualde Ocupação,Manutençãoe Conservaçãoda Obra.
5.0 - O TERMO DE RECEBIMENTODEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a
CONTRATADAdas responsabilidadesestabelecidaspelo CódigoCivil Brasileiro.
6.0 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestadapela CONTRATADAserá liberadae se em dinheiro, corrigidamonetariamente.

13.0A PREFEITURApor 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..
13.1Se a CONTRATADA,por circunstânciade força maior for impedida de cumprir total
ou parcialmenteo contrato, deverá comunicar imediatamentepor escrito a PREFEITURA.
13.2 Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e
perdurem por 1O (dez) dias ou mais, a PREFEITURApoderá suspender o contrato, pelo
período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da
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CONTRATADA, excetuando-se as estabelecidas na Cláusula Sexta deste Contrato, item 6,
alíneas "a", "b", "c", "d", "f' "g", "h", "i", 'j", "k", "I" e "m".
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 validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalização considerar necessários.
13.5 A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões técnicas e/ou
legais da execução dos serviços durante a paralisação.

14.1 A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, 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.
11-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

Rua José Mendonça de Araújo, N 171- Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000CNPJ - 08.919.490/0001-36



Prefeitura Munic. de!~
Fls. 5,3 1::9_~)
visto__,_F _

ESTADO DAPARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
14.3As 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.
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.

15.1 A rescisão Contratual poderá ser:
15.2 - Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, 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 CONTRATADA, 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.o 8.666/93.

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 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.

Juarez Távora, **** de ****** de 2015.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171- Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000CNPJ - 08.919.490/0001-36



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Prefeilur1~. de.~T_
Fls. 5<, 1:5i5.6
Vlsto_F!--' -

Município: Juarez Távora
Maria Ana Farias dos Santos
PREFEITA/ CONTRATANTE

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

TESTEMUNHAS

1.0------------------------------RGN°:

2.°------------------------------RGN.o

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Rua José Mendonça de Araújo, N 171- Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000CNPJ - 08.919.490/0001-36
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ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preço

(Papel timbrado da licitante)

TOMADADE PREÇO N. 002/2015

PROPOSTA DE PREÇO

_(NOME DA EMPRESA) CNPJ n"
___ ____;/__ - _, sediada ..J,.{e!!:.!n~d~e!...!re::.):ç~o~c::!:o:.!.!m!:J:,p~le::.!.t~o!c......!.!:te:!!le_:,J..:.(o~n.!!:e:.L_!.J.:.fax~~e_.!e::....;-m==ail
atualizados) , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os
fins da TOMADA DE PREÇO 002/2015 apresenta Proposta de Preço para o fornecimento
licitado, conforme abaixo especificado:

Item Descrição dos serviços unidade quantidade Preço unitário Preço total

VALIDADEDA PROPOSTA: DIAS (mínimo de 60 dias)
PRAZODE EXECUÇÃO: dias
CONDIÇÕESDE PAGAMENTO: CONFORMEEDITAL

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

(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: _

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

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-PS, CNPJ/MF n.o08.919.49010001-36
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ANEXO V - 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 da Tomada Preço n" , 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.

B)Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, 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.

_________________ 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: _

Prefeitura Municipal de Juarez Távora,
Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez Távora-PB, CNPJ/MF n,? 08.919.490/0001-36
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AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°: 00212015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA torna público para conhecimento dos interessados
nos termos da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e
alterações e demais normas inerentes à espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada de
Preços do tipo menor preço, no dia 09 de Junho de 2015 as 10hOOmin,tendo como objetivo: Obra civil
pública de Construção de Pavimentação e drenagem nas ruas Projeta A, S e D do Municfpio. A reunião
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, localizado na Rua
José Mendonça de Araújo, N° 171 - Centro Juarez Távora -PS 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.

José da Silva Oliveira
Presidente da CPL

•
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Joio Pessoa - Sexta-feira, II de Maio de 1015 DiárioOficial •

4.1.8.1 alinea SI. 4.1.1.9.1. 4.1.8.1 alinea A. 4.1.1.3. 4.1.1.4.4.1.1.5.4.1.1.11.4.1.11
Ficam os Licitantes interessados devidamente notificados. assegurado nos termos do art. 109 da lei
8.666"93o direito de inrcrposiçâo de recursos caso haja interesse.

Salgado de São Félix-Pê. 21 de Maio de 2015.
ELA:\GL'IE PEREIRA DE ALBt:Qt:ERQt:E

PRESIDE:\TE DACPL

Prdeitura Municipal
de Juares Távora

PREFEITt:RA )1(;:\ICIPAL DE Jt:AREZ TAVORA

AVISO DE LICITAÇ.\O
PREG •.\O PRESE:\CL\!.:\o 008/2015

A PrefeituraMunicipal de Juarez Távora-Pê, nos termos da Lei 10.520"02e disposições da Lei 8.666 ·93
c suas alterações. Lei complementar n." 123 2006 alterações. Decreto n." 7892 2013 c alterações bem
como toda legislação correlata. tomar publico aos interessados que realizara licitação na modalidade
Pregão Presencial do tipo menor preço por item. EXCLL"SIVOpara ME e EPP. objetivando a Prepara
ção c fornecimento de refeições destinadas à manutenção das atividadcs c programas municipais, cm
sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 1OhOOmindo
dia 04·06"2015.na sede da Prefeitura Municipal de JL"AREZTAVORAPB. na CPL localizado na Rua
José Mendonça de Araújo. -; 171 - Centro Juarcz Távora -PB - CEP - 58387-000. Maiores informa
_tra,"és do telefone: (083) 3267-1012 no horario de expediente normal de 08hOOminas 12hOOmin.
.., Juarez Távora. 21 de Maio de 2015.

- Ralr de )Ielo Pono
Pregoeiro 06c1al

AVISO DE LICITAÇ..\O
TO)LWA DE PREÇOS :\': 002/2015

A PREFEITL"RAML"lCIPAL DE JL"AREZTÁVORA toma público para conhecimento dos interes
sados nos termos da Lei Federal n" 8.666 93 c suas alterações posteriores. Lei complementar 123 06 c
alterações e demais normas inerentesà espécie. que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços
do tipo menor preço. no dia 09 de Junho de 2015 as 10hoomin. tendo como objetivo: Obra civil pública
de Construção de Pavimentação e drenagem nas ruas.Projeta A. B e D do Município. A reunião ocorrerá
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, localizado na Rua José
MendonçadeAraújo, -;n 171-CentroJuarez Távora-Pfs CEP-58387-Ooo. Maiores informaçõesatravés
do telefone: (083) 3267-1072 no horário de expediente normal de 08hoomin as 12hoomin.

Juarcz Távora. 21 de Maio de 2015.
José da SU,·a01l\"Olr.
Presidente da CPL

Prdeitura Munidpal
de Umbuzeiro

PREFEITlR\ )1t.::"ICIPAL DE DJBL"ZEIRO
GABI:-iETE DO PREFEITO

REAVISO DE LlCITAÇ..\O
PREG..\O PRESE:-iCI.\!. DE x-, 00712015

L"-;JCÍPIODE L"MBL"ZEIRO.ESTADO DA PARAiBA. de acordo com as disposições da Lei
ral de n", 8.666 ·93e alterações posteriores. consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520'02. por
médio do seu PREGOEIRO OFICIAL E EQUPE DEAPOIO. toma público a quem interessa. que

fará no dia 03 de Junho de 2015. às 08h:oomin (oito horas). o presente Processo de Licitação.
OBJETO: Registro de Preços para eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinado a Merenda
Escolar e SCFVE CRAS.noMunicipio.cm conformidade com o que preconiza o Estatutodas Licitações.
: Poderá ser obtido no horário das 8:ooh às 12:00hno Setor de Licitação. com funcionamenlo no prédio
sede do Municipio. em L"mbuzeiro- PS.
Fone: (83) 3395-1050
Sitio: www.umbuzeiro.pb.go.".br

L"mbuzeiro (PB). 15de maio de 2015.
JOSÉ VIRGOLI:\O J(;:-iIOR

PREGOEIRO oncl.\!.

REAVlSO DE LlCITAÇ..\O
PREG..\O PRESE:-iCI.\!. DE :-i'. 008/2015

O ML"-;JCÍPIODE L"MBL"ZEIRO.ESTADO DA pARAiBA. de acordo com as disposições da Lei
Federal de nn.8.666 ·93e alterações posteriores. consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520·02.por
intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL E EQ"L1PEDEAPOIO. torna público a quem inlercssa. que
fara no dia 03 de Junho de 1015. às I1h:OOmin(onze horas). o presente Processo de Licitação.
OBJETO: : AQL"ISIÇAOPARCELADADE GÁS LIQU:FEITO DE PETRÓLEO - GLP. destinado
ao fornecimento das escolas da rede municipal de ensino no Municipio. em conformidade com o que
preconiza o Estatuto das Licitações.
EDITAL: Poderá ser obtido no horàrio das 8:ooh às 12:ooh no Setor de Licitação. com funcionamento
no prédio sede do Município. cm 1:mbuzciro - PB.
Fone: (83) 3395-1050
Sítio: ,\"w,v.umbuzeiro.pb.g:O\·.br

L"mbuzeiro (PB). II de maio de 2015.
JOSÉ \lRGOLJ:-iO Jt:-iIOR

PREGOEIRO OnCL\!.

REAVISO DE LlCITAÇ •.\O
PREG..\O PRESE:\CIAL DE x-,009/2015

O ML"\ICÍPIO DE CMBL"ZEIRO. ESTADO DA PARAÍBA. de acordo com as disposições da Lei
Federal de n". 8.66693 c alterações posteriores. consubstanciado com o que dispõe a Lei 1O.5~OO~.
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL E EQUPE DEAPOIO. torna público a quem interessa.
que fará no dia 03 de Junho de ~OI5.às 17h:OOmin(dczcssctc horas). o presente Processo de Licitação.
OBJETO: LOCAÇAo DE VEÍCL"LOS COM CO-;DL"TORES DESn-;ADO AO TRA-;SPORTE
ESCOLAR DA ZO-;A SERRA-;A RL"RALE CRBA-;A DO M"L"\ICÍPIO.em conformidade com o
que preconiza o Estatuto das Licitações.
EDITAL: Poderá ser obtido no horário das 8:00h às 12:00h no Setor de Liciiação. com funcionamento
no prédio sede do Município. em Lmbuzeiro - PB.
Fone: (83) 3395-1050
Sitio: www.umbuzciro.pb.gov.br

Umbuzciro (PB).11 de maiodc 2015.
JOSÉ VIRGOU-;O Jt-;IOR

PREGOEIRO OFICIAL

Prdeitura Municipal
de Cubati

PREFEITL"RA :\1L":-iICIPALDE CL"BATI

AVISO DE LlCITAÇ ..\O
PREG ..\O PRESE:-iCIAL x- 00021/2015

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio. sediada na Rua J05é
Araújo Dantas, 229 - Centro- Cubati.. - PB. às 08:00 horas do dia 02 de Junho de 2015. licitação moda
lidadePregão Presencial. do tipo menorpreço. para:AQL"ISIÇÀODE MATERIALDECO-;STRL"ÇÀO.
MEDlA-;TE REQ"LlIÇAo.. Recursos: previstos no orçamento vigente, Fundamento legal: Lei Federal
n" 10.520"02e Decreto Municipal n" 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00horas dos dias
úteis. no endereço supracitado.
Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB. 21 de Maio de 2015
ADRL-\-;O Ct::-iHADE SOt:TO

Pregoeiro Oficiai

AVISO DE UCITAçAO
PREG ..\O PRESE:\CIAL x- 00022/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial c Equipe de Apoio. sediada na Rua Jose
Araújo Dantas. 229 - Centro - Cubatí.. - PB. às 08:00 horas do dia 04 de Junho de 2015. licitação moda
lidade Pregão Presencial. do tipo menor preço. para: PRESTAÇÀODE SERViÇOS DE IMPRESsAo
GRAFICA. MEDlA.'\TE REQlISIÇAo. Recursos: prcvistos no orçamento vígcnte.fundamento legal:
lei Federal n" IO.5~O'02e Decreto Municipal n" 0001. Informações: no horário das 08:00 as 1~:OOhoras
dos.dias úteis. no endereço supracitado.
Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubatiéj hotmail.com

Cubati.. - PB. 21 de Maio de 2015
ADRlA ..'IO CL"-;IIADE SOL"TO

Pregoeiro Olicial

AVISO DE LlCITAÇ..\O
PREGAO PRESE:-iCIAL:\' 00023/2015

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio. sediada na Rua José
Araújo Dantas. 229 - Centro - Cubati.. - PB. às 14:00 horas do dia 08 de Junho de 2015. licitação
modalidade Pregão Presencial. do tipo menor preço. para: AQUSIÇAo DE MATERIALELETRlCO.
MEDlA-;TE REQL"ISIÇAo.. Recursos: preYistosno orçamento úgente. fundamento legal: Lei Federal
nn 10.52002 c Decreto Municipal nnOOOl.lnformaçõcs: no horário das 08:00 as 12:00horas d05 dias
úteis. no endereço supracitado.
Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubati . - PB. 21 de Maio de 2015
ADRlA ..'IO Ct::\IL-\DE SOt:TO

Pregoei .." Oficial

Prdeitura Municipal
de Itabaiana

PREFEITt:RA )1L":-iICIPALDE ITABAIA:-iA

RESt:LTADO DO Jt:LGA.\IE:\TO IL-\BILlTAÇ..\O
TO\IADA DE PREÇO '\. 004/2015

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itabaiana. no uso de
suas atribuições legais. torna público à população e a quem interessar possa que após análise dos doeu·
mentos de habilitação foi apurado que a única empresa participante CO-;CRETISA CO-;STRL"TORA
LIMITADAME. 0PJ: 09.913.177 0001-53. foi "ABJLlTADA. por descumprimento parcial do itcm
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N' 1512015

PREFEITURA MUNICIPALDE CATOLI~DO ROCHA

OBJETO: Contrataçio de serviços de jardinagem de plantas orna
mentais, gramas e fruteiras para atender as necessidades do municfplo
de Catol!! do Rocha-PS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregio Pn!Senclal
n' 00061/2015_DOTAÇÃO: Rectusos PróprIos do Munlclplo de Ca
tolé do Rocha: FPM/lCMS E OUTROS 10_302_017_2040- MANU
TENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE 10.122.017.2095 - MA
NUTENÇÃO DO FMS 10.302.016.2037 - MANUTENÇÃO DO
PROGRAMA UBS 15.452.029.2069 - MANUTENÇÃO DA SEC.
DE INFRAESTRUTURA 20.606.007.2007 - MANUTENÇÃO DA
SEC. DE AGRICULTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO.
VIGENCIA: alt o flnal do esercícíc financeiro de 2015. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catol!! do Rocha e: CT
N' 0010812015 - 22.05.15 - LAERTE CARLOS DA SILVA - RS
23.323.80. Cetclé do Rocha-PB. 22 de Maio de 2015 - LEOMAR
BENlclO MAIA - Prefeito.

EXTRATO DE TERMO ADmVO

Modalidade de Ucttaçio: TOMADA DE PREÇOS N' 000812010.
Processo Adminlstratlvo n' 045/2010. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e suas alterações, art. 22. Inciso III. Contratantes: Prefeitura
Municipal de Catolé do Rocha-PB e ENGASTE - ENGENHARIA.
ARQUITETURA E SERViÇOS LTDA. CNPJ n' 09.167.255/0001-
18. Objeto: Constitui o objeto do presente Tenno Aditivo a alteração
na cláusula I'. do TERMO ADITNO em 28 de maio de 2013.
objetlvando sua pronogaçlo por mais 210 dias a ser contados a partir
do dia 14 de maio de 2015 a OS de dezembro de 2015 por de
tennlnaçlo da Justiça conforme Processo n' 0001743-
31.2014.815.0141I0002029-09.2014.815.0141. Dotaçio Orçament4-
ria: 10.122.017.2095 - Manutençlo do Fundo Municipal de Saúde:
44.90.51 - Obras e lnstalaçOes: 000 Recursos Ord!nklos. Leomar
Benlclo Mala - Prefeito Munlctpal.

AVISOS DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n' 7012015
A Prefeitura Municipal de Catol!! do Rocha-PB vem tomar

público para cDllheclmento de In........ dos. e em conformidade com a
Lei Federal No- 8.666193 e suas alteraçOes. a qual tem seu objetlvo:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A URBANA
DESTE MUNICIPIO. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO. Publicado no DOU de 2110512015. seçAo 3.
pag.229. resolve RETIFICAR o Item ahalxo: Onde se lê: às 9:30
horas do dia 02 de junho de 2015. Leia-se: lê: às 9:30 horas do dia 03
de junho de 2015.

Catolé do Rocha. 22 d. maio de 2015.
JOÃO PATRlCIO VIEIRA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURAMUNICIPALDE DUAS ESTRADAS
AVISO DE HOMOWGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N' 4/2014

Nos tennos do relatório final apresentado pela ComlssAo
Pennanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Ju
rldlca. referente a Tomada de Preços n' 0000412014. que objetlva:
Contrataçio de uma Empresa Especializada no Ramo de Construçllo
Civil. para construçio de uma Quadra Escolar Cobenta; HOMOLO
GO o correspondente procedimento Ucttatórlo e ADJUDICO o seu
objeto a: FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - RS 5OS.887.78.

Duas E..~tradas-PB, 22 de maio de 2015.
EDSON GOMES DE LUNA

Prefeito

PREFEITURAMUNICIPALDE ESPERANÇA
AVISOS DE UCITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 42/2015

PREGÃO PRESENCIAL N' 4312015

Torna público que fará realizar através da Pregoelra Oficial e
Equipe de Apolo. sediada na Rua Manoel Henriques. 84 - Centro _
Esperança - PB. às 14:00 horas do dia 08 de junho de 2015. licitação
modalidade Pregão Presenciai. do Upo menor preço. para: DESEN
TUPIMENTO DE TUBULAÇOES DE ESGOTOS. COLETA DE
DEJETOS PROVENIENTES DE FOSSAS E LOCAÇÃO DE TEN
DAS - ESPERANÇNPB. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n' 10.520102 e Decreto Munldpal n'
1.459/07. InfonnaçOes: no horárto das OShoomln às 12hOOmln dos
dias úteis. no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388.Emall:
cpJesperanca@gmall.com

Esperance-Pê. 22 de maio de 2015.
ANA PAULA DlNIZ BARBOSA ALVES

Pregoelra

PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

OBjETO: COMPRA E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS (RE
LÚCiO) QUE PERMITAM O CONTROLE SOCIAL DO HORÁ
RIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Llcltaçêo n'
DVOOOO212015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 11a-
pororoca: ÚRGÃO : 12 Fundo Municipal de Saude de Ita-
pororoca UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Fundo Municipal de
Saude de Itaporcroca lO 301 0210 2.030 - Manutenção do Fundo
Municipal de Saude MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros
Serv, de Tere. Pessoa Jundtce 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material
Pennanente VIGENClA: alt o flnal do exercícío financeiro de 20 IS
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de ltapo
rorcca e: CT N' 00095/2015 - 22.05.15 - VLADEMIR DE MATOS
LEITÃO - RS 7.945.00
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÚBREGA - Secretária e Cestora do
Fundo Munlc de Saúde de hapcroroca

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposlçio de Motivos n' DVOOOO2/2015.OBJETO:
COMPRA E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS (RELÚCIO)
QUE PERMITAM O CONTROLE SOCIAL DO HORÁRIO. FUN
DAMENTO LEGAL: Art. 24. inciso II. da LeI Federal n' 8.666/93 e
suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde. RA
TIFICAÇÃO: Sec_ria e Gestora do Fundo Munlc de Saúde de
ltapororoca. em 22/05/2015.
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÚBREGA - Secretária e Gestora do
Fundo Munlc de Saúde de ltapororoca

AVISO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO N' DVOOOO2/2015

Nos tennos dos elementos constante da respectiva Exposlçio
de MOllvos que Instrui o processo e observado o parecer da As
sessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nO
DVOOOO2l2015.que objetlva: COMPRA E INSTALAÇÃO DE INS
TRUMENTOS (RELóGIO) QUE PERMITAM O CONTROLE SO
CIAL DO HORÁRIO: RATIFICO o correspondente procedimento e
ADJUDICO o seu objeto a: VLADEMIR DE MATOS LEITÃO - RS
7.945.00.

Itapororoca - PB, 22 de maio de 2015.
DNA MARIA QUEIROZ DA NÚBREGA

Secretária f' Gl?stora

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 1312015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro
Oficial e observado parecer da Assessoria Jurfdlca, referente ao Pre
gão Presencial n' 0001312015. que objetlva: AQUISiÇÃO DE KITS
DE NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS
PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: HOMOLOGO o
correspondente procedimento lIcltat6rlo em favor de: ALEXSAN
DRA DA COSTA GOMES DE MORAIS 04484781450 - RS
17.179.20.Torna público que fanl realizar através da Pregoelra Oficiai e

Equipe de Apolo. sediada na Rua Manoe! Henriques. 84 - Centro _
Esperança - PB. às OS:3Ohoras do dia 08 de Junho de 2015. llcltaçllo
modalidade Pregio Presenciai. do tipo menor preço. para: AQUI- Nos tennos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro
SIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFlclOS DESTINADOS A SHOWS Oficial e observado parecer da Assessoria Jurldlca. referente ao Pre-
PIROTECNICOS. Rectusos: previstos no orçan<ento vigente. Fun- gão Presencial n' 00014/2015. que objetlva: CONTRATAÇÃO DE
damento legal: Lei Federal n' 10.520102 e Decreto Municipal n' EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MA-
1.459107. InformaçOes: no honlrlo das OShOOmlnàs 12hOOmln dos TERlAL DE INFORMÁTICA: HOMOLOGO o correspondente pro_
dias úteis. no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Emall: cedlmento lIc1tatórlo em favor de: GERALDO VIDAL DA NOBRE-
cplesperanca@gmall.com GA ME - RS 466.713.00.

PREGÃO PRESENCIAL N' 1412015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro
Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pre
gão Presencial n' 00015/2015. que objetlva: CONTRATAÇÃO QE
EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE CA
MARAS. PNEUS. PROTETORES E BATERIAS; HOMOLOGO o

~"RSs'i3:99~.&í~~~mAIT-iIlI~~ASm ~MITibr~P~~:~%1
67.984.00: PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS.PECAS E SERVI
COS LTDA - RS 205.444.00.

ltapcrorcca PH, 22 de mato de 20J5.
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito

FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 1112015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e
Equipe de Apolo. sediada na Rua Frei Damlio de Bozzano. 007 _
Centro - ltapororoca - PB. às 09:00 horas do dia 05 de junho de

20~~.~s~rs?AgI~~a:A:M'~O~eS!m~t;t;O'rDE'ST?~ro6S
~ SUPRIR A~ NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE DE ITAPOROROCA. Recursos: previstos no orçamento vi
gente. Fundamento legal: Lei Federal nO 10.520/02 e Decreto Mu
nicipal n' 028/2005. Informações: no horário das OS:OOas 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83)
32941112.Emall: pmlllcltaca02013@hotmall.com

PREGÃO PRESENCIAL N' 12/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e
Equipe de Apolo. sediada na Rua Frei Damlio de Bozzano. 007 _
Centro - Itapororoca - PB. às 10:30 horas do dia OS de junho de
2015, licitação modaIldade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Contratação de empresa para reallzar o transporte de pacientes
deste Municfplo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda
mento legal: Lei Federal n' 10.520/02 e Decreto Municipal nD
028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis. no endereço supracitado. Telefone: (83) 32941112. Emall: pml
IIcllacao2013@ho<mall.com. ltapororoca - PB. 22 de Maio de 2015

TARCISIO FRANÇA DA SILVA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N' 1/2015

OBjETO: SERViÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. LI
CITANTE DECLÀRADO VENCEDOR e respectivo valor total da
contralaçio: jF SILVA CONSTRUÇOES E SERViÇOS EIRELI _
Valor: RS 733.054,45. Dos atas decorrentes do procedimento ]leI
tatórlo, caberão recursos nos tennos do Art. 109, da Lei Federal nD.
8.666/93 e suas alteraçOes. Maiores Informações poderão ser obtidas
Junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião So-

~~~.2~-d9:~~eísltat:f:;:::: -(Õ~)n~2~1m.~m~l~p:IIII~;~
cao2013@hotrnall.com

PREFEITURA MUNICIPALDE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LlCITACÃO

TOMADA DE PREÇOS 1;' 2/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA tor
na público para conhecimento dos interessados nos tennos da leI
Federal n' 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar
123/06 e alterações e demais normas Inerentes à espécie, que realizará

~f;~~~ej~~a~~afÔIIo~tôhgo!f~C::n~~ ~~:~bJ!t~o~Úb~~
civil pública de Construção de Pavimentação e drenagem nas ruas
Projeta A. B e D do Município. A reunião ocorrerá na sala da
COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de juar .. Távora.
JocaUzado na Rua José Mendonça de Araújo, N' 171 - Centro Juarez
Távora -PB CEP - 58387-000. Maiores lnformaçOes através do te
lefone: (OS3) 3267-1072 no horário de expediente normal de
OShOOmInas 12hoomln.

.Il1arE'.zTávora-PB, 21 df~"'fuio de 2015.
JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

Presldf>I1teda CPL.

PREFEITURA MUNICIPALDE MATINHAS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N· 1/2015

A Prefelta Municipal de Matinhas no uso de suas atribuições
legais, baseada nos termos do relatório final apresentado pelo Pre
loelro Oficial e observado parecer da Assessoria JurídIca, resolve

ocfl1~0~fóM!~é:'t~~:~fon~e ~,J~~~~a ~E':~;~;~:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrOnlco http://www.ln.IJ'V~.
pelo código 00032015052500223 Docwnento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2 de 24/0812001. que Institui a

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/05/2015 às 12:23:55 foi protocolizado o documento
sob o N° 31256/15 do Aviso da Licitação n° 00002/2015 referente ao exercício de 2015, referente a(o) Prefeitura
Municipal de Juarez Távora, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrõnicos encaminhados por
Nilcelanio Rogerio de Oliveira.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juarez Távora
Número da Licitação: 0000212015
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia
Valor Estimado: R$ 308.734,61
Objeto: Obra civil pública de Construção de Pavimentação e drenagem nas ruas Projeta A, B e O do Município.
Data do Ato: 25/05/2015
Data e Hora do Certame: 09/06/2015 10:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

João Pessoa, 25 de Maio de 2015
r·---= _:::::~~:::::::::::: -----------".,',.-_._--..-- -----.--.' ----------------==- ==----------
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