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EDITAL
TOMADA DE PREÇO - n° 008/2014
PROCESSO N°: 2014.03.015

a Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de JUAREZ TÁVORA constituída pela
Portaria N° 126/2013 de 03 de Setembro de 2013, faz saber a todos os interessados, de que trata a presente licitação
na modalidade Tomada de preço, do tipo menor preço por item, em reunião que se realizará às llhOOmin do dia 03
de Abril de 2014, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVaRA, localizada na Rua José Mendonça de
Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB, observadas as especificações e condições constantes deste
instrumento e seus anexos:• a) Anexo I - Planilha orçamentária

b) Anexo II - Modelo de declarações

c) Anexo III - Minuta do Contrato

d) Anexo IV - Modelo de propostas

l. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1A presente licitação, na modalidade Tomada de Preço. regular-se-a 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 e suas alterações, demais normas inerentes à espécie e anexos I e II, III e IV do presente Edital.

2. DO OBJETO

• 2.1 a objeto desta Licitação é Aquisição de equipamentos, mobiliários, utensílios de cozinha e material de
consumo, destinados ao funcionamento das Escolas Municipais. cujos quantitativos e especificação seguem
detalhados no anexo I - planilha orçamentária anexa a este edital.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Cada Iicitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório e a responder por todos os aros e para todos os efeitos previstos nesta Tomada de Preço.
pela sua representada.

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.
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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 TÁVORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO - n° 008/2014
LICITANTE: CNPJ: ~~
ENVELOPE n° 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
DATA E HORA DA ABERTURA: 03/04/2014 às IlhOOmin.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO - n° 008/2014
LICITANTE: CNPJ: _
ENVELOPE n° 2 (DOCUMENTOS PROPOSTA)
DATA E HORA DA ABERTURA: 03/04/2014 às llhOOmin.

4. DO CADASTRAMENTO

4.1 Só participarão do certame empresas cadastradas na prefeitura municipal de JUAREZ TÁVORA ou que
atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento e requerer junto a Comissão até o dia 01 de
Abril de 2014 de 08hOOmin, ás 12hOOmin com 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.
5.3.4,5.3.5,5.3.6,5.3.7 e 5.3.9 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, alvará de localização e funcionamento, Cartão CNPJ, certidões negativas ou
positivas com efeitos negativos do INSS, FGTS, Receita Federal, (Dívida Ativa da União e das Fazendas do Estado
e do Município).

Parágrafo único: Na hipótese de apresentação do CADASTRO com documento com validade vencido, 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.
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5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILrTAÇÃO

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.
5.1.3.2 Cujos dirigentes ou responsáveis técnicos ocupem Oll tenham ocupado cargo de direção. assessoramento
superior, assistência. intermediária. cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA do
Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculada. nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.
anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
5.1.3.3 Em processo de falência ou concordata .
5.1.304 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;

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

a) Habilitação Jurídica.
b) Regularidade Fiscal.
c) Qualificação Econômica - Financeira.
d) Qualificação técnica e outras 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 assembleia de eleição de seus administradores.

5.2.2 .• \rquivamento na Junta Comercial e publicação oficial das atas de assembleias gerais. que tenham aprovado
e/ou alterado os estatutos em vigor. no caso de sociedades [lO I' acões. bem como da ata da assembleia 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
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em até 30 dias antes do dia da abertura dos envelopes.

5.3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede da Licitante.
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

5.3.3. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais. administrados pela Secretaria da 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. Certidão Negativa de Débitos e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) do INSS -
Instituto Nacional de Seguridade Social, com validade na data de apresentação e abertura dos envelopes.

5.3.7. 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.

5.3.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de le de maio de 1943.

5.3.9 Alvará de local ização e funcionamento.

5.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: A documentação relativa à habilitação económico
financeira será constituída por:

5.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, conforme o
caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 30 (trinta) dias antes, contados da data da sua
apresentação;

5.4.2 Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e inciso III do artigo 31 da Lei n. °
8.666/93, de I% (Um por cento) do valor estimado do objeto de contratação nos termos do anexo 1- planilha
de especificação.

5.4.3 Será considerado como garantia, previsto no subitem 5.4.2;

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública

II - seguro-garantia

III - Fiança bancária

5.4.4 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
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cotação na bolsa de valores e ainda deverá vir acompanhado de prova de autenticidade, correção monetária e
de propriedade;

5.4.5 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 secretaria de finanças do Município ou através da Comissão de
Licitação.

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

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTRAS COMPROVAÇÕES

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

• 6.1.2. Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n? 103 de 30
de abril de 2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou Declaração firmada pelo contador de
que a licitante se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caso pretenda se utilizar do,
benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de l.t de dezembro de 2006.

6.1.3 Pelo menos um atestado de capacidade técnica que comprove a empresa já ter contratado com órgão (s)
público (s) ou privado (s) com especificações compatíveis com o objeto licitado em papel timbrado contendo,
endereço, fone/fax, assinado e rubricado e reconhecido firma em cartório por pessoa competente.

Parágrafo primeiro: entende-se como pessoa competente, sócios, ordenador de despesa, secretários, diretores ou
Dirigentes.

7. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 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 Pai".
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 materiais e de suas respectivas MARCAS, preços unitários e globais que
deverá atender à totalidade dos itens descritos constantes no Anexo I deste instrumento.

c) preço total dos materiais, em algarismos e por extenso, expresso em real, emitido em papel timbrado da empresa;

d) carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da proposta.

7.2 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 Iicitante. Para efeitos do
presente edital, não havendo indicação expressa do prazo de validade superior, este será considerado 60 (sessenta)
dias correntes.

7.3 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.

7.4 A Proposta ele Preço será detalhada conforme anexo I. ,,,",110' edital e nos molde, do anexo IV, expressa em
moeda nacional, em algarismos e por extenso, computando todos os custos necessários para o atendimento do objero
desta licitação, bem como os impostos. encargos trabalhistas. prev idenciários, fiscais e comerciais, taxas. fretes,
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seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos 011 despesas que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretarnente sobre os materiais, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e
serviços necessários à execução do objeto desta Tomada de preço.

7.5 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita
observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, modelo, tipo e prazo de garantia não inferior a 12 (doze) meses;

7.6 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em
português. e da relação da rede de assistência técnica autorizada:

• 7.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto. de acordo com os artigos 12. 13, 18 e 26. do
Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990);

7.8 Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corngir, remover. ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos.

8. DOS PROCEDIMENTOS E JULCAMENTO

8.1Verificada qualquer irregularidade nos documentos de habilitação das licitantes, estas serão declaradas
inabilitadas.

8.2 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.

8.3 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.

8.4 Não será aceito pela comissão envelopes de habilitação e proposta de preços emitido via fax, e-mail ou entregue,
após a abertura da sessão que está prevista para iniciar às II hOOmin do dia 03/04/2014.

8.5 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.
escoirnada das causas que motivaram a inabilitação.

8.6 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 POR ITEM,
elaborando-se, ao final, Ata circunstanciada do julgamento, que serão acostados aos autos do processo licitatório.

8.7 O resultado do julgamento desta Licitação será divulgado no Diário Oficial do Município, 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.

8.8 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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8.9 Verificada a igualdade de cotação entre duas ou mais propostas. atendido o disposto no ~::o do art .. ,0 da kl
8.666/lJ3 e suas alterações a classificação dar-se-a, obrigatoriamente. por sorteio. em ato público. para o qual todas
as licitantes habilitadas serão convocadas.

8.10 Não serão admitidas cotações com alternativas de preços. bem como propostas que apresentarem preços
simból icos, irrisórios ou de valor zero.

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

•
8.11 Serão desclassificadas; nos termos do art. 48. inciso Il, da Lei na. 8.666/93, as propostas que:

I. Não atendam às exigências deste ato convocatório e;

II. Apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis.

8.13 Será considerado preço excessivo o que apresentar proposta com valor unitário e global superior ao valor
constante na planilha orçamentária (ANEXO I) e inexequível nos termos do art. 48 e seus incisos da Lei 8.666/93 e
suas alterações.

9- DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO FORTE

9.1- As M icroernpresas c as Empresas de Pequeno POl1eque dcscjarcn: iazer j us ao tratamento di ten:IKiado prev Isl\,
na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Capitulo 5, deverão no ato do credenciarnento ou
juntamente com os documentos de habilitação, apresentar documento oficial que comprove essa condição. (Art. 3' da
LC 123/2006)

•
9.1.1 Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta
Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal ou declaração nos termos do item 6.1.2 do edital.

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

9.2 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.

9.3 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal). será assegurado o prazo de ,' (dois) dias ute i-.
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.

9.4 A não-regularização da documentação. no prazo legal. implicará decadência do direito à contratação. sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n' 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.

9.5 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.

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

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

1.1 Das decisões proferidas pela Administração decorrentes desta Licitação, caberá recurso, nos termos do art. 109.
da Lei n°. 8.666/93 e demais dispositivos legais de regência.

10.2 Todos os recursos, deverão obrigatoriamente ser red ig Idos. assmado relo representante lega I e entregue ii

Comissão Permanente de Licitação pessoalmente ou pelos corretos. vedada a emissão por fax e e-mail.

10,3 As impugnações ao edital obedecerá às regras do art, 41 da lei n." ~ 666/93 e suas alterações.

11. DA ENTREGA E PAGAMENTO

11.1 O prazo de entrega dos materiais, objeto desta licitação, será de no máximo 10 (dez) dias, contados a partir da
data do recebimento da requisição emitida pela secretaria requisitante, em conformidade com suas necessidades,
mediante a fiscalização do funcionário responsável, devidamente autorizado e identificado.

11.2 A Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA, verificando sua conformidade com a especificação constante do
Anexo L efetuará o pagamento A CONTRATADA por meio de depósito na agência bancária identificada na
proposta, ou mediante cheque nominal mediante recibo e nota fiscal em até 30(trinta) dias após a entrega do,
materiais.

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

EM -- I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
1=(6/100)

365
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

• 12. DOS REAJUSTES

12.I-Os preços propostos pelo licitante vencedor permanecerão irreajustáveis, salvo quando comprovadamente
comprometer o equilíbrio Econômico-financeiro.

13.DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. ° acréscimo ou supressões qUl' St'
fizerem no fornecimento. até 25% (vinte e cinco ror cento) de acordo (',)111 o que preceitua o art. 6:'. parágrafo I .' d.i
Lei Federal n." 8.666/93.

14.DAS PENALIDADES

14.1 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 do contrato, desde que não caiba a aplicação
de penalidade mais grave.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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II - multais), 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 materiais não entregues, previstos neste Edital e no Contrato;

b) de 2% (dois por cento) do valor dos materiais por infracão a qualquer condição estipulada no Edital e no
Contrato, nas hipóteses não previstas na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidéncia

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

•
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

14.2 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em caso de inexistência
ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida
Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

14.3 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.

14.4 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei na 8666/93 e alterações
posteriores, os profissionais ou as empresas que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem. PU!' IIlcios dolosos. fraude fiscal no recolhimento lle
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. DASCONDIÇÕES GERAIS

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

15.2 Esta Iicitação poderá ser anulada ou revogada, aumentada ou reduzida nos Iim ites estabelec idos por lei. sem
que tenham as adjudicatarias direito a qualquer indenização.

15.3 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.

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

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

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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14.6 - As solicitações de esclarecimentos deverão ser efetuadas sempre por escrito e encaminhados à Comissão
Permanente de Licitação, no endereço no preâmbulo do edital as quais somente serão aceitas até o quinto dia útil
anterior à data da abertura da licitação.

15.7 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: às
12hOOmin. na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA localizado no endereço no preâmbulo deste
edital.

•
15.8 A despesa decorrente para a execução da obra objcto desta licitação. correrá por conta da d()td~il\1
orçamentária onerando nas dotações: 02.06 - SECHFTAHIA DE EDl CAÇÃO E CLL n;R:\
12.361.1004.2008 - Desenvolver as atividades do FUNDES ~()\~) - 12.361.I004.2(1()9 - Desenvolver a"
atividades do ensino Fundamental MDE - 12.365.1004.2012 - Manutenção das atividades das creches - 02.1~
- 3390.30.00 - M TERIAIS DE CONSUMO - 449052.000 - Equipamentos e material permanente .

/'
,,/

'dos pela Comissão Permanente de Licitação, e. em grau de Recurso. pelo
T VORA.

•

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PS
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JL\REZ T.ÁVORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Coronel Francisco l.uiz, I 185

ANEXO I - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS008/2014
OBJETO:Aquisição de equipamentos, mobiliários, utensílios de cozinha e material de consumo, destinados ao

",....MM.
FI•. o~tr
Viltl_-'li,.- _

2

ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO
SUPERFICIAL FOSFATIZADO,
ACABAMENTO SUPERFICU ..L PIJ\TLRA
LISA, COR CINZA CLARO. QUANTID.\DE
PORTAS 2. TIPO FECHAMENTO P(lf{ IAS
COM FECHADlJRA. QUANTIIl \I)J
PRATELEIRAS 2. ALTURA !.O(). LARl,l ln
0.85. PROIUJ\DIDADE O...JO. TIPO A\ l ) ~2
(0,75 MM), QUANTIDADE CHAVES 02.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CliMA
TRATADA CONTRA OXIDA\Ao
(FOSFA TO DE ZINCO)

UND

I:'ARMÁRIO DE A('O l '\ D

ESTANTE DE AÇO

ESTANTE METÁLICA, MATERIAL A<;O.
ALTURA 2,07, LARGURA 1.18.
PROFUNDIDADE 0,43, QUANTIDADE
PRATELEIRAS 4, TRATAM
SUPERFICIAL ANTI-FERRUGIN(
FOSFATlZANTE. ACABAMENTO
SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA i.xo
EM EPÓXI. COR BRANCO (ii 10.
CARACTERÍSTICAS ADICION.\IS
DESMONTÁ VEL. RODA pt EM AÇO DE
12.50CM ALTURA. noot. LAR(ilIC\
pR/..TELFlR\S I 118. PRIlITNDlll \111
PRATELEIRAS..J3() i

15 185.00 277:' (1(1

~----+-------------~----------------------------~----~------~------~~--------~

3 SUPORTE PARA TV

SUPORTE DE VIDEOCASSETL
TELEVISAO. MATERIAL. AÇO CARB()N().
TIPO TETO, TAMANHO PARA TV DE 30 A
50', ACABAMENTO SUPERFICIAL.
PINTURA EL.ETROSTÁTlCA A PÓ, COR
PRETA/CINZA, CARACTERíSTICAS
ADICIONAIS COL.UNA TELESCÓPICA,
GIRO 3600 E INCLINAÇÃO 30°

10 185.00 1.850.011





4 ITELEVISÃO

TELEVISOR. TAMANHO TELA 32.
QUANTIDADE SELETOR 2. VOLTAGEM
110/220, CONSUMO CONDiÇÃO ESPERA
MENOR QUE 6,50, CONSUMO 86,
CONSUMO MÁXIMO 160. POTÊNCIA
ITOTAL ÁUDIO 25, LARGURA 873.
ALTURA 565. PROFUNDIDADE 572. PESO
47, DIAGONAL VISUAL 759. ENTRADA U\[)
ÁUDIO E VÍDEO I FRONTAL I :2
TRASEIRA. SAÍDA ÁUDIO I TRASrIRA.
QUANTIDADE JANELA IMAGEM Alt 13
JANELAS ( 8 TIPOS EXIBiÇÃO l. 111'0
FORMATO CINEMA. CARACTERÍS IIC \S
ADICIONAIS PRClCESSMdLNTO J)I( ,II \1
IMAGEM. PAINEL CONEXÃO ATÉ

5

5

25

UND 5

DVD

APARELHO DVD, TIPO ZOOM 2X E 4X,
ITIPO SAÍDA PARA DECODIFICADOR, DE
ÁUDIO E VÍDEO, TENSÃO 110/220.
FUNÇÕES DUBLAGENS.ÂNG. NÍVEIS DE UND
CENSURA.CONF.DISPOR O DIS.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPÇÕES
DE LEGENDAS / MENU EM PORTUGUÊS.

1.25'1.10 6.295.5()

6 VENTILADOR DE
PAREDE

VENTILADOR, TIPO PAREDE. APLICAÇÃO
AMBIENTE GRANDE, POTÊNCIA MOTOR
1/4. VELOCIDADE MÍNIMA 300.
VELOCIDADE MÁXIMA I l(lO.
CAPACIDADE V[NTILA~ÀO SOo H\S\() l vu
ALlMENTA~ÃO no. CONSl'.'vIO ENI.RC,IA
23.05. CARACTERÍSTICAS /\Dlel( )\\IS
CARCAÇA E HÉLICE COM 3 PÁs D!
PLÁSTICO INJETADO

175.00 875.00

7 FOGÃO INDUSTRIAL
DE 04 BOCAS

FOGAO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO
FUNDIDO. COMPRIMENTO 1140.
LARGURA 1.060, ALTURA 800,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM
FORNO E QUEIMADOR DUPLO.
QUANTIDADE BOCAS 4, APLICAÇÃO USO
INO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E
INUTRIÇÃO.

215.()(I ). 37" _(j( i

8

FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL C!lAPA
GALVANIZADA. FUNCIONAMENTO (lÁS.

FOGÃO INDUSTRIAL TIPO ACENDIMENTO MANUAL.
DE 04 BOCAS COM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CU'v1 l \D
FORNO FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/GRELHA

FERRO FUNDICO. QUANTIDADE BOCAS
4.

525.00 2.625.00

1.2811.UO J S411 ()I)

~--+--------+---------------+----f-----+-----+------, ..,
-\1ATERI/\1 r-..1ADEIR,\. TAM.\\II()

l \ i) 211 ,IUI)9 COLII LR DE PAU
GRANDE. COMPRIMENTO 60cIll

LND 20 2S.S0 576 (II)10 COLHER DE PAU -MATERíAL MADEIRA. TAM,\'-iIIU
MÉDIO, COMPRIMENTO SOem
l-MATERIAL MADEIRA, TAMANHO
~NO. COMPRIMENTO SOem

II COLHER DE PAU UND 20 25.20 504.00





p","", MuIIic. *~MraFIA 05'" J_,
ESCRII<)RIO. ViRO. ~ ~ ,\ilESA [vIAII.I\I\1

7 \)LSTRUTUR.\ U)\1PENSA[)() DE 3(1 (\1.
!'vIATERIAL rAMpo LAMI)'.;;\DO M()(,:"O.

12 MESA PARA REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO U"JD 5 195.00 975.111)COMPUTADOR MELAMÍNICO TEXTURIZADO. COR
TAMPO MARFIM. CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS EXTENSÃO LATERAL PARA
COMPUTADOR

- MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO

13 BALDE PEQUENO. MATERIAL ALÇA ARAME UNO 30 8.50 255.0()GAL VANIZADO, CAPACIDADE 8. COR
NATURAL.
- MATERIAL PLÁSTICO. TAMANIIO

14 BALDE MÉDIO. MATERIAL AL(,'A AR;\\lF
l\D }O II."U .\4:'.1111(jALVANllADO. CAPACIDADE 10. ( OR

NATURAL
. MATERIAL PLASTICO . TAM.\1\IIO

IS BALDE PEQUENO. MATERIAL AL<;A AR \\lE I "i I) 3D 13.(15 .\91 ~!\(jAL VANIlADO. CAPACIDADE IS. COR
NATURAL.

....
MESA COPA/COZINHA. \()ME 'II ,-;\ ;

16 MESA
COPA/COZINHA I \[) 5 647.10 323:':'111

17 BACIA MATERIAL PLÁSTICO. TAMANIIO UNO 25 lUO 202.:'11IPEQU_gNO. CAPACIDADE 4

18 BACIA - MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO UNO 25 13,50 337.50MÉDIO. DIÂMETRO 40

19 BACIA MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO UND 25 16.20 405.()()
IGRANDE DIÂ~TRº 80

MATERIAL COPO AÇO INOXIDA VEL.

20 LIQUIDIFICADOR MATERIAL BASE AÇO INOX. ALTlIRA
I \D 5 460.00 ':')30(1.111)INDUSTRIAL 495, CAPACIDADE 2. TENSÃO NOMINAL

110/220. PROFUNDIDADE 202
.. -

BEBEDOURO Á(iUA. 111'0 VER 11(,\1,
ELÉTRICO. ACABAMENTO EXIIR\()
PINTURA EM EP(lXI. AI n RA
APROXI\1.·\D.\MI1\;TF 96. LAR( II ln
ApROXIMADAMI.N rr ,3.
PROFUNDIDADE APROXIMADAMEi\ I E

21 BEBEDOURO 29. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2
l"-'D 5 68S.00 344011\)SAÍDAS UMA PARA ÁGUA GELADA E

OUTRA PARA ÁGUA NA. VOLTAGEM 220.
MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL.
MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO
INOXIDÁVEL COM SERPENTINA
EXTERNA. MATERIAL TAMPO SUPERIOR
E FRONTAL POLIESTIRENO

MATERIAL BARRO COZIDO.
22 FILTRO DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELAS l''JD 15 65.00 97".11(,

DE FILTRAGEM. CAPACIDADE 20
-:ú IAVENTAL IAVENTAI PARA USO DOMESllCO 1 "iD 50 16.()0 X()() Ili!i

.~

MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO.
,

C.\PAClDADF 7. SISTEMA Sf:CJlIR \ '\(, ,\

24 PANELA DE VALVUl.A SFGI'R,\\l, .v.
l "I) 17 II ~.III) I llXlj i

PRFSS.\O CARACTERISTIC/\S ADIClO,\;\IS I. \ \ 11'.\
COM SIS Il.MA DE FECHAMI.\ lO
EXTERNO.

S.IOO ()(I!25 IGELADEIRA INOME REFRIGERADOR DOMESTICO LND 5 _LQ2_(J._(lQ_
26 IMICRO-SISTEM IAPA_RELHO DE SOM UNO 17 348.00 5.916.0(i





PrefelIn lIIic. •.
Fil. OS:'; 7/ 'JJ_G.
v.. ll\ ---C\IXA ACI STIC\. POTlc!\CL\ 625 \\ \ I IS -/DRMS. Tl\!\lANHO AL IU-f ALANII I~.

27 CAIXA RESPOSTA FREC)CtNCIA 55 HIA IR "III.
1\1) 5 I 129.511 :' (,-1" -;..AMPLIFICADA ('ARAeTlRísTIC\S ADICI()\.\IS

AMPLlFICALJA DUAS VIAS. B(JR[)A
TECIDO TRATAMENTO ANT

28 IPEGADOR Ipr:r.ÂnnR PARA SERVIR ALIMENTO UNO 17 19.80 336.(,11

MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL.

29 ICONCHA MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL.
UNO 15 21.60 324,011ESPESSURA CORPO 2. COMPRIMENTO

CABO 30. CAPACIDADE 100

.10 JARRA PARA SUCO MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 2. UNO 20 5.85 117.1)11MODELO SEM TAMPA. eOR INCOLOR

MATERIAL CORPO PLÁSTICO. MATERIAL
31 SALEIRO TAMPA PLÁSTICO. FOR.\L\ 10 I ND 17 12.0U 204.11·

QUADRADO. CAPACIDADE 660

MATERIAL PLÁSTICO. TIPO PARI Ili".
MOSTRADOR ANALÓGIU) PROl HdllO
POR VIDRO. 1··l·N('I()NA~ll··NTO 1'11.11\. i

32 RELC)(iIO DE
CARACTLRís rIC\S ADlel()\ \IS I "D .2U .15, I() :()~ 1/( i 'PAREDE
MOLDURA DE PROTEÇAo. Fl \1)0 1
BRANCO. NUMERAÇÃO ARAB!.
DIÂMETRO 24,60. TIPO VIDRO ACRíLICO

33 ABRIDOR DE ITIPO MANUAL, MATERIAL AÇO
UND 30 4.05 121.5(1GARRAFA IlliQKIDÁ VEL, USO GARRAFA / LATA

MATERIAL VIDRO, TIPO CAFÉ. COR

34 XI CARA INCOLOR. CAPACIDADE 50. LiND 200 6.12 f .224.00CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM
PIRES
MATERIAL ALUMíNIO. CAPACIDADE 4.

J3X. III!35 CHALEIRA CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM l:ND 17 19.<:10
TAMPA

36 GARRAFAPARA CiARRAfA. NO\lI GARRAFA [)I
l\'[) IUO 2.XX ~xx. I~ÁGUA PLASTICO

37 PRATO DE_\'I_[)RO [PRATO DE VIDRO PARA RUTICAO I \, n 500 '.11 ~Ir!~

38 PRATO DE PLAsTICO PRATO DF I'LASTIUl PAR,\ RLFEIC\(J I \Il 111(1 '.~(I I.)h(

~ GARRAFA DE CAFÉ (jARRAFA TÉRMICA. MATERIAl. \(,0
l'ND 20 :lh.OO 72(I.iJI'INOXIDÁ VEL CAPACIDADE 1.90

-j
TACHO. MATERIAL ALl;~lí\I().

40 TACHO CAPACIDADE 9.25. CARACTERíSTICAS L;ND 20 145.00 2.900.011ADICIONAIS COM ORLA E 2 ALÇAS.
DIÂMETRO BOCA 35, ALTURA 13,50

PANELA. MATERIAL ALUMíNIO
FUNDIDO. MATERIAL CABO ALUMÍNIO.

.:II PANELAS CARACTERíSTICAS ADICIONAIS AL Tl!RA UNO 20 165.00 3.3011.(1(1
DE 24 CM APROXIMADAMENTI I:
DIÂMETRO DE soeM

PANELA CLJSCUZ. MATERIAL ALUMíNIO.

42 CLJSCL'ZEIRA CAPACfDADE 5. CARACTERíSTI(\S
I ND 20 IO.UO ~ IJ711.1,,)ADICIONAIS 2 ALÇAS REfORÇADAS E

rAMPA
CALDEIRAo. MATERIAL AU'\II\I().
L\MANHU V1LDI(l. (,\I' \( 11)/1.1li IX I

13 CALDI.IRAo AI_flJRA 2<:1. LSI'LSSI:RA l. I \Il 21) I-':'."() ~"I (I I

CARACTIRíSTICAS ADI(I()NAIS ( 11\1
rAMPA )





PYefeiIura MIIic. ... ~..
1:1. 05'3 t ,':)._,J.

CALDEIRÃO. MATERIAL ALUl\l Í\ ro. VIaM /I
•

rAMANIIO CiRANDE. CAPAClDADI .'X !\ / u
L~. ALTlJR.\ \ 1 .\ J(J. ISI'I "SL'RA 1 \ I.-1-1 !C/\I.I)[ IRÃO ..

l \Il ~II 211~.'II I II'I
C.\RACII.RIS II(;\S ,\Dlll( I\AIS ( 1)\1
rAMPAS I A LÇ·\S RLFORÇ\IJ\S.
F1)RMATO CILÍNDRICO

FRIGIDEIRA. MATERIAL ALUMÍNIO.
45 FRIGIDEIRA DIÂMETRO 32. MATERIAL CABO L'ND 20 115.00 z.roo.:«

,BAQUELlTE

CONJUNTO DE CONJUNTO FORMAS DE COZINHA. NOME
46

PANELAS
CONJUNTO ( KIT ) APARELHO LjND 20 135.00 2.700.011
COZIMENTO

COADOR TIPO PENEIRA. MATERIAL AÇO
47 ESCORREDOR INOXIDÁ VEL, CARACTERÍSTICAS UND 20 125.00 2.500.(1(1

ADICIONAIS COM CABO. DIÂMETRO 17 i

FAQUEIRO. MATERIAL EMBAL,\(,[:vl
MADEIRA. MATERIAL TALHERES ~u

IINOXIDÁ VEL. MATERIAL CABO /\ÇO
INOXIDÁ VEL. QL'ANTlDADE FACAS 12.
QUANTIDADE GARFOS 12. QUANTIf),\DE i

4X FAQLJEIRO COLHERES 12. QLJANTIDADE I \(AS L \iI) )() 110.011 'i 'iOlllil,

SOBREMES,\ 12. (.ll :A\ IIIMDF (j,\1<1 (JS
SUBREMLS,\ 12. ()l A1" 111),\1)1
( OLHERES SOBRE\ILSA 12.
QUANTIDADE COUIERES CMl 12.
QUANTIDADE COLHERES eH,Á. 12

49 CESTOS PARA LIXO !LlXEIRA, NOME RECIPIENTE PARA LIXO
UND 500 4.90 2450.011

!( LIXEIRA)
COLHER. MATERIAL CORPO POLlAMIDA.
MATERIAL CABO POLlAMIDA.

50 COLHER GRANDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS L'ND 100 2<.,l.00 2.900.(111
MACiÇA/COMPRIMENTO CABO 30CM.
COMPRIMENTO 35

51 COPOS DE PLÁSTICO COPO, NOME COPO. MATERIAL UND 3000 2.85 R 550 (II) i
PLÁSTICO . J
COPO. MATERIAL VIDRO. APLlCAÇ\O

52 COPOS RESIDENCIAL nro L S() LÍQL II)\)S. L \[) 130 3.h') 1'7') ,
CAPACIDADE 200. L'TILl/,\Ç\U ,

REUTILl/,Á.VU. .,
CONJUNTO LIXEIRA COLIJA SELlII\,\.
MATERIAL FIBRA VIDRO lU\1
POLIÉSTER. QUANTIDADE LIXEIRAS 3.

53 LIXEIRAS
CAPACIDADE 30. ALTURA TOTAL RO. L "JD 10 46~.()() -16511.1111
COR AZUL VERMELHA I AMAR!.!.\.
CARACTERÍSTICAS ADICI()NAIS
DIÂMETRO DE 115CM, FIXADO EM BASE
METÁLICA
CAÇAROLA, MATERIAL AL~MÍNIO.

54 CAÇAROLA CAPACIDADE lO. CARACTERISTICAS UND 20 80,10 1.602.00
ADICIONAIS TAMPA E ALÇA
CAÇAROlA MATERIAL ALUMÍNIO.

1.332 (illl55 CAÇAROLA CAPACIDADE 5, CARACTERIS IllAS L'iD 20 66.60
ADICIONAIS TAMPA E ALÇA

56 FACA FACA CORTE E VINCO. NOME 1.\CA
L'\D 20 13.32 ~6h.~11

CORTE E VINCO
RESERVATÓRIO

RECIPIENTE PARA ÁGLiA. CAPACIJ)\DE ,

57 PLASTICO PARA :WO LITROS
l xn 50 117.()() 'i K5111ti' :

IÁC;UA
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CONJUNTO DE POTES. MATERIAL :WO
INOXIDÁ VEL. QUANTIDADE POTES 3.

ICONJUNTO PARA CAPACIDADE INDIVIDUAL 1.5 I 2 / 2.8.
58 IA('ONnICIONAMENT APLlCAÇAo ACONDICIONAMEN1() DE I 'i[)

lO DE ALIMENTOS ALIMENTOS. C\RM'ITRis II( .\S
ADICIO\,\IS COM I ,\\1I'A 1'1 .\SII(\ l (IR
BRANCA

30

59 85.00 1.700.(ii IESCORREDOR DE
IARROZ

COADOR TIPO PENLlRA. MA II.R!.\I
ALUMÍNIO. CARACTERÍS riCAS L::--m
ADICIONAIS ALÇA. DIÂMETRO 45CM

20

640.(1)

60 BANDEJA 79.00 1.580.0(J
BANDEJA METÁLICA. MATERIAL A~'O
INOXIDÁ VEL. FORMATO RETANGULAR. UND
COMPRIMENTO 48. LARGURA 32

61
RALADOR DE
IALlMENTO

RALADOR ALIMENTO. MATERIAL AÇO
INOXIDÁ VEL, TIPO MANUAL.
QUANTIDADE FACES 4. APLICAÇÃO
COZINHA

UND

20

20 32,00

fOALHA BANHO. MATERIAL 90
62 TOALHA DE BANHO ALGODÃO E 10 POLIÉSTER. COR A/tll_, L ~D

COMPRIMENTO 130. LARGURA 75
20 24.()() -lXII.IIi)

LENÇOL CAI\'IA. NOME LENCOI. DI. l \D
TECIDO

-l6.(l1) 92(1.\1163 LENÇOL 20

64 ITOALHA DE MESA

TOALHA MESA. MATERIAl. PLÁSTICO.
COMPRIMENTO 2.JO. [ARCiIJRA 171). I \[)
CARACII.RISTICi\S ·\DllI( I\.\IS
DECORADO

65 ICOLCHÃO

COLCHÃO. MATERIAL 100 ESI'I '\1A
EXTRAFIRME. REVESTIMENTO TECIDO
54 ALGODÃO E 46 VISCOSE, PROTEÇÃO
TECIDO ANTIÁCARO, ANTlMOFO E
ANTlALÉRGICO. ALTURA 15.
COMPRIMENTO 188. LARGURA 78.
DENSIDADE 28

UND

]1)

12

.\').1111 "XII.:li

66 BACIA BACIA. MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO
GRANDE, DIÁMETRO 80

900.(1í150

198.00 2,376.00

18.00

67 MESA PLÁSTICA

MESA PLÁSTICA. MATERIAL PLÁSTICO.
FORMATO QUADRADO. COR BRANCA.
COMPRIMENTO 70. LARGURA 70.
ALTURA 72

LiND 200 65.00

CADEIRA REFEIT(lRIO. MAIIRL\I
PI.ÁSTlCO. ISI Rl 'TI R.\ PLAs II( .\.
COMPRI.MENTO E 1.:\I{(il!RJ\ 12.
ALTURA 75. COR BR/\\l.\.
CARACTERISTlCAS ADICIONAIS FIXA.
SEM BRAÇOS

68
CADEIRAS
PLÁSTICAS

:12.1III

72(1.I){1

69
ICOU-lER~ DE
PLASTICO

1.95 5.850.(1(1
COLHER. MATERIAL CORPO PLÁSTICO.
TAMANHO GRANDE. APLlCAÇAo
REFEiÇÃO

70
PORTA-COPO
DESCARTÁVEL

DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO.
MATERIAL METAL. USO COPOS
DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE COPO 180.
TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO. l'ND
DIÂMETRO 75. COMPRIMENTO -l90.

CAPACIDADE 100. CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM rAMPA REMOVÍVEL r:
FIXADO COM I'ARAFUSO/BL CHA

3000

20 3ó.OO

L- ~ ~ _L ~ _L ~ ~
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CADEIRA REFEITÓRIO, MATERIAL
PLÁSTICO, ESTRUTURA PLÁSTICA.

CADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 42, LARGURA 42, lND
ALTURA 75, COR BRAM \,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS f 1\/'\,
SEM BRAÇOS

71 200 32,00 ~~)(I\)

~--_'-------------+~~~-------------------4----~------~------~------BRINQUEDU INILA VIi.. .~1AIII{1 \i.
PLÁSTICO. ru-o I'lJLA-I'lL\. IAMA'\II\)
GRANDE, COR AZU L. APLlCAc:Au
EVENTOS ESPORTIVOS.

72 MESA PLÁSTICA

73 PULA-PULA

MESA PLAsTICA. MAlI RIA! PLÁS IIU).
FORMATO Ql A/)RADO. «)R BR1\\l \. I \1)
COMPRHvlENTO 71. LAI{Cl 'R,\ 70.

L\D

50

lU 1.85Y.UO

I X.~.'r) i

I X 5YI) 11(1 I

74 PISCINA DE
BOLINHAS

BRINQUEDO EM GERAL. MAHRIAL
PLÁSTICO, NÁILON E LONA. JlPO
PISCINA INFANTIL. CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1.500 BOLINHAS. LATERAIS
REVESTIDAS. DIMENSÕES J.5[) X 1.50.

COBERTURA BARRACA. MATERIAL
LONA NYLON 600. LARGURA 3.
COMPRIMENTO 3. ALTURA 1.30 A 2.20. UND
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENDA
SANFONADA/PIRAMIDAUESTRUTl'R:\
METÁLICA

UND 10

20

1.459.00

1.190.00

14.590.00

23 800 (1(1

~---4-------------+-------------------------+----~------~----~~-------~
APARELHO AR CO"iDIC10NADO SI'[ Ir.
CAPACIDADE REFRICd.RA('ÃO L) I)()().

r ENSÃO 220. f REQe I M IA 60. I II'()
AR CONDICIONADO SPLlT. CARACTERÍSTICAS ADICI()]\ \IS l -,u

COMPRESSOR ROTATIVU. CICLO fRIO.
CONTROLE REMOTO.

75 TENDA

76

77 CALCULADORA

78 QUADRO BRANCO

CALCULADORA ELETRÔNICA, NUMERO
DíGITOS 12. TIPO MESA (4 OPERA(,'ÕES
BÁSICAS). FONTE ALlMENTA('ÀO
PILHA/ADAPTADOR. TENSÃO 110. UND
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
BOBINA: IOX20 CM: MODELO VERTICAL
DE MESA

QUADRO BRANCO. MATERIAL
LAMINADO MELAMÍNICO BRILH.\l\ IT.
ACABAMENTO SI'PI~RFICIAL MOlIl\ I{i\
ALUMÍNIO A'\JODIZADO. FINALlll,\DI
LAN(,'AMEN 10 INIT)RMA( (li S. I '\1)
L/\R(JURA 1.20. CO.vlPRI~H.NTO ,'''II.
C.\R:\CTlRiSTIC,\S :\l)j( 1()'\.\lS
SUPORTE PARA APACjADUR F PI'\CIL.
MATERIAL MOLDURA ALUMI'\IO
ANODIZADO

PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA I

COPIADORA, TIPO CONTATO DO
TONNER. APLlCAÇÀO IMPRESSORA HP UND
I(PlI02) SANSUNG~I ND)

lO

50

ISO

50

1.329.1)1)

295.00

3.J'.1)()

265.00

14.750.()()

79 TONNERPRA
IMPRESSORA 13.250.00

xo CARTUCHO PARA
IMPRESSORA PARA USO EM HP 3050, CANNON 113. UND

QUADRO AVISOS. NOME QU,,\/)I{O I "iD
AVISOS

50

lO

80.10

X5.'1i

4.005.00

SI IQUADRO DE
IRECADO

TINTA IMPRESSORA. MATERIAL BASE
ÁLCOOL COR PRETA. APLlCAC,':\O l '''iD
IMPRESSORA. CARGA CARTUCHO

20 40.50 XIII.!)!)82
TINTA PARA
CARTUCHO HP
PRETO

VALOR TOTAL 368.77 .:'IJ_::





PRAZO DE ENTREGA: até 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA DATA DORECEBIMENTODA ORD.COMPRA
VALIDADE DA PROPOSTA: MíNIMO 60 (SESSENTA)D A.
CO,",D(ÇÁO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 (TRINTA) [ IAS
LOCALI DE E!\TREGA: NO MUNiCíPIO DEJUAREZ L I DILADO PELA PREFEITURA
GARA"'T1A DOSEQUIPAMENTOS: MíNIMO 12 (DO
PRAZO OEFORNECIMENTO: ATÉ 3111212014

•

•
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Prefeitura Munic. d
Fls. tJ(,z
Visto_.....,.'A- _

ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

ANEXO 11- Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)

TOMADA DE PREÇO N. 008/2014

DECLARAÇÃO

__ (nome da empresa) .CNPJ sediada
por intermédio de seu representante legal. infra

assinado. e para os fins da Tomada de Preço 008/2014 DECLARA expressamente que:

a) até a presente data. inexistern fatos superven ientes irnped uivos para sua habi Iitação. no presente processo
licitatório, tanto nas esferas Federal, Estadual e Municipal. estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores:

b) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis
anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. a partir dos quatorze anos.

c) 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 têm dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento
superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA. ou
em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, nos últimos 60 (Sessenta) dias corridos.

e) não foi declarada inidônea por ato da Administração.

t) não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Artigo 9° da Lei Federal no 8.666/93.

• g) Autoriza a Comissão Permanente de licitação proceder à diligência visando à comprovação de inforrnaçõe ,
prestadas.

(cidade e estado) de de2014.

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

(assinatura do declarante)

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

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





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

PftrIitvra MM.de
FI•. Of,3
Vitt. __ ~ _

MINUTA DO CONTRATO

Termo de contrato que entre si celebram o município
de Juarez Távora, Estado da Paraíba, e a
empresa:*********************, tendo por
objetivo: aquisição de equipamentos, mobiliários,
utensílios de cozinha e material de consumo,
destinados ao funcionamento das escolas municipais.

• r-------------.----------- ---_.-
I PARTESCONTRATANTES

De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município
Juarez Távora, Estado da Paraíba, com Sede na Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez
Távora-PB, inscrito no CNPJ/MF sob o n." 08.919.490/0001-36, ora representado pelo Senhora
Prefeita Municipal Maria Ana Farias dos Santos, portador do CPFIMF n." 952.710.154-91, residente
e domiciliado na Rua Adalberto Pereira de Melo, n 43 - Centro Juarez Távora - PB e de outro lado,
como CONTRATADO, e assim denominado no presente instrumento, a Empresa:
**********************************, com sede no
*********************************** inscrita no CNPJ: *******************
representada ************************, CPF n? **************

As partes assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato
Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si. ajustado o presente. subordinados à Lei
Federal n." 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como vinculado a TOMADA DE PREÇO
n." 008/2014.

------__ --- ------------~
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO I

A CONTRATADA se obriga a FORNECER OS MATERIAIS conforme proposta apresentada que
fica fazendo parte integrante deste CONTRATO. do seguinte OBJETO, como segue:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1 O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até 31/12/2014. O prazo constante
nesta cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o
Art. 57 da Lei Federal n.? 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUALL-___________ _ ._ _l
~=====-=======-~=~~.".~===========-

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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11
ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

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

CLÁUSULA/QUARTA - DA ENTREGA

4.1 O prazo de entrega dos materiais, objeto desta licitação. será em até 10 (dez) dias, contados a
partir da data do recebimento da requisição emitida pela secretaria de requisitante, em conformidade
com suas necessidades, mediante a fiscalização do funcionário responsável, devidamente autorizado
e identi ficado .• 4.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) Se disser respeito à especificação. rejeitá-lo no todo ou em parte. determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.l ) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-Ia em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por escrito. mantido o
preço inicialmente contratado;
b) Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1 Fica ajustado o preço, conforme segue:

O valor total do CONTRATO fica em R$ 0,00 (Por extenso), onerando a dotação 02.06 -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.36 J.I 004.2008 - Desenvolver as atividades
do FUNDES 40% - 12.361.1004.2009 - Desenvolver as atividades do ensino Fundamental MDE -
12.365.1004.2012 -_Manutenção das atividades das creches 02.14 - 3390.30.00 - MATERIAIS
DE CONSUMO - 449052.000 - Equipamento e material permanente.

CLÁUSULA SEXTA-OBRIGAÇOES DO CONTRATADO

6.1- computar 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 MATERIAIS. constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os
custos necessários à execução do objeto deste contrato.
6.2 - Não ceder. transferir no todo ou em parte o objeto deste instrumento.
6.3 - O contratado terá a obrigação de manter, durante todo o exercício do contrato. em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
6.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir. remover. reconstruir ou substituir, as suas expensas.
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriticarem vícios, defeitos ou incorreções
dos materiais.

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 Centro Juarez Táv ora PB
CEP - 58387-000 CNP.I - OS') 19.4YO/0001-36
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•

6.5 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros.
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado
6.6 A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
não poderá subcontratar, contratar no todo ou em parte o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante.
6.7 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca. modelo. tipo e prazo de
garantia não inferior a 12 (doze) meses;
6.8 Os bens devem estar acompanhados, ainda. quando for o caso. do manual do usuário. com uma
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
6.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12.
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078. de 1990);
6.10 Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração. substituir. reparar. corrigir.
remover. ou reconstruir, às suas expensas. no prazo 111{L\iIllOfixado no Termo de Referência. ()
produto com avarias ou defeitos.

C CLÁUSULA SÉTlMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 Efetuar o pagamento ao contratado quando o mesmo cumprir com todas as determinações
contidas neste instrumento contratual.
7.2 Efetuar através de notificação ao Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
qualidade dos MATERIAIS dando os prazos constantes neste instrumento contratual para o
contratado realizar as correções não eximindo. porém, de suas responsabilidades.
7.3. Emitir requisição de ordem de fornecimento a empresa autorizado a entrega dos materiais

CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTAMENTOS

8.1 Os preços propostos pela(s) licitante(s) vencedor (es ) permanecerão irreajustáveis. salvo quando
comprometer o equilíbrio económico-financeiro.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 A Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA. verificando sua conformidade com as
especificações constante do Anexo IIProposta de Preços. efetuará o pagamento A CONTRATADA
por meio de depósito na agência bancária identificada na proposta, ou mediante cheque nominal
mediante recibo e nota fiscal em até 30(trinta) dias após a entrega dos materiais.
9.2 Quando a data prevista para o pagamento coincidir com finais de semana, feriado, o mesmo será
efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
9.3 O pagamento será efetuado em até 30(trinta)dias após o cumprimento das exigências desta
Cláusula.
9.4 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

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 - Centro Juarez Távora -PS
CEP - 58387-000 CNP J - 08.919.490/0001-36



O~NVH8W3

- .
~ .
~
~
~

1



ii
ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA
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proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento. à taxa de 6% (seis por cento) ao ano. aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
1=(6/100)

365
N =Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso• CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

10.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
a) provisoriamente. pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 5 dias da comunicação escrita da contratada:
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente. mediante
termo circunstanciado. assinado pelas partes. após o decurso do prazo de observação. ou de vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
10.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade e
segurança dos materiais.
10J. A contratante rejeitará no todo ou em parte, os materiais. se em desacordo com o contrato,
memoriais ou este edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 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) Descumpri rnento das obrigações e responsabi Iidades assurn idas na Iicitacão:

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao andamento do contrato. desde que não
caiba a aplicação de penalidade mais grave.

II - multais), 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 materiais não entregues. previstos neste Edital e no
Contrato;

b) de 2% (dois por cento) do valor dos materiais por infração a qualquer condição estipulada no
Edital e no Contrato, nas hipóteses não previstas na alínea anterior, aplicada em dobro na
reincidência.

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 -- Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNP J - 08.919.490/0001-36
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III - suspensão temporária ele 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.

• 11.2 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.

11.3 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.

11.4 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 tiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos iiícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados

• 11.:; As penal idades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração .

l ·_çLÁUSULÃDÉCIMA SEGUNDA- DARESCISAO CONTRATUAL

12.1 A rescisão Contratual poderá ser:
12.2- Determinado por ato unilateral e escrito ela CONTRATANTE. nos casos enumerados no Art.
78 ela Lei Federal n." 8.666/93.
12.3- 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.
12.4 Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n." g.666/93.
sem que haja culpa da CONTRATADA, será essa ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido.

Rua José Mendonça de Araújo. N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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12.5 A rescisão Contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 da Lei Federal n." 8.666/93 acarretará
as conseqüências previstas no Art. 80, Incisos I e IV, no que couber ambos da Lei Federal n."
8.666/93.

--------------------,
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO'-------------------------

13.1 Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Alagou Grande, Estado da Paraíba. para dirimir
questões resultantes ou relativas à aplicação/ou execução deste Contrato. não resolvidas na esfera
Administrativa.

E por estarem assim justos Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e condições
ora ajustadas, as partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três) vias
de igual teor, na presença de duas Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a
CONTRA TANTE, no prazo legal, providenciar a publ icação, na imprensa Oficial, do extrato do
Contrato, a teor no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal n." 8.666/93, tudo para que o ato
produza seus Jurídicos e Legais efeitos.

JUAREZ TÁVORA. **** de ****** de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE .IUAREZ TÁVORA
Maria Ana Farias dos Santos

Prefeito
CONTRATANTE

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

• TESTEMUNHAS

2.°--------------------RGN.o
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ANE)(O fi' -Modelo de Proposta de Preço

(Papel timbrado da licitante)

TOMADA DE PREÇO N. 008/2014

PROPOSTA DE PREÇO

_(NOME DA EMPRESA) _. __ ~...._~ CNPJ n°.~--- _ ..~~~-~ _--~
. sediada (endereço completo. leldone, Fax e e-mail alualizados) ._~~_~' por

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da TOMADA DE PREÇO 008/2014 apresenta
Proposta de Preço para o fornecimento licitado, conforme abaixo especificado:

..

Preço total

VALIDADE DA PROPOSTA:
PRAZO DE EXECUÇÃO: dias
CONDiÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

~ DIAS (mínimo de 60 dias)

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

(cidade e estado) de~ de 2014 .

• (assinatura do declarante)

Nome ou carimbo do declarante:
Cargo ou carimbo do declarante:
W da cédula de identidade e órgão emitente: __ ~ ~.. __ .._
Telefone, fax e e-mail para contato: _~~~~~~~~~_

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

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
CEP - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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Mensário Oficial do Municíp~~
Instituído ela Lei N. O13/82 de 21 de Janeiro de 1982 F!,..._.l(}::;...I,~"_~~"'_

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA - ESTADO DA PARAI

AVISO DE LlCITAÇAo

TOMADA DE PREÇOS N°: 008/2014.

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 a espécie,
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 03 de Abril de 2014 as 11:00 horas, tendo
como objetivo: Aquisição de equipamentos, mobiliários, utensílios de cozinha e material de consumo, destinados ao
funcionamento das Escolas Municipais.. 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 08:00 as 12:00 Horas.

Juarez Távora, 11 de Março de 2014

Raff de Melo Porto
Presidente da CPL





.VfjDiário Oficial João Pessoa- Quarta-feira, 12 de Março de 2014 35... '

•
.luart!z r:'YOrd. II de Março de 1014.

Rarr dL'M,,'lo Purto
')rl'sidcnrc da (' PL

CONTR,\I \IM .\1'[",\ CONSTlHlÇÓES E SERViÇO LTlM. LNI'.! N" 117'lX(,4": 00111-<'
t)BJElU: lon o' Serviços de Pavirnenraçáo em parateteptpedos Graninco da RU,I Francrsco
Feuosa P,\II{ll, Ir,ch" RUi! /\Izir;, de Souz. Mauzela/Rua Luiz Edil Ouetroz Manuho. I\Il Hamo
Yeroclubc ,k Ik"""a
\':\!.Of{: HS .;jlj 5Iii. i"7
CLASSlfJC:\C\U H.'NCION/\l 11.10715452.5102.101'5
ELEME'JTO DI. DESPESA 44.'10.51
FONTES DE RECURSOS 00 • Rl'('1JrSOs Ordinários
CODlCA) REDUZIDO .104
SIGNAT:\RIOS Sr. Ronaldo Sérgtu Guerra Domincni IPMJP t' II Sr Fdipe CaplstrallO !1I11i1J
IPTII

Joan Pt's~lla, 19 de l~vt'ft'lur de 2014.
Sr. Rúnaldo Sérgio Guerra I>omlnoni
Secretário de Infra-Estrurura/ri\1J r

PRH'EITlIRA MU~IClPAI. DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INrRA-ESTRUTURA

•
CONTR-\TAIJ..\;APM CONSTRUÇÕES E PREFEIHJRA MUNICIPALDE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE (NrRA-ESTRUTURA
EXTRAIO DE CONTRAIU N" 08/2014 DII TOMADA DE PREÇO N' OI/2013/EMUJR.
CONTR!\rANlf:: Prd~iHlra Mllnil'ipal dt" João Pessm.l SERVI(,:O LTDi\.. C·NPJ N" 07.9X6.492/
OI)(II-H5
OBJf.TO: UY1) O!-, serviço ... de Pa\'im~l1ti:l,·<1llcm paralekpipedos C,r;mitl("o ~~i ({1I;l U:h.harrl
\1<tlllll'l Pl'l"tlr:t DiJl1í', treí.:ho: Rua Erinaldo Nunes até () tinal ['-ili.h:::i 06 - ~.5m. 110Ba1rfo
'ardim ("Idadc l!nl\"\~r!"ilaria.
V,\LOR: RS 43.'IH5.<0
CLASSlFIC,I,',io rl.INCIONAL 11.I07.15.452.5102.IOH5
ELEMENTO DF DFSflESt\ 4.4.90.51
FONTES DE RECURSOS 00 . Re-(.."'UrsosOrdinários
CÓDIGO REIll'l.IDO: J04
SIGNAL\HIOS Sr. Rtlnaklo Sérgio (iuerrd [)umiruni IPMJP e () Sr. Felipe Capisrr.mo Lima APlA
DATA DA ASSIN."TlIRA: 19/02.'2014

JU;llj Ptssoa, 19 de t~vt"f"C'iro dC' ~() 14
Sr. Rllnaldo Sérglu Guerra Oomlnoni
Secretário d4>Infra-Esrruflll'lIiJ)\1.J P

Prefeitura Municipal
de Joca Claudino

I'Rt:F~~ITLJRAMllNICIPAL m: JOC,\ Cl.lIlIlllNO

A\'ISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N' 00007/2014
rorna públiço que fdf,i reaIi7,..1.ratravés do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediadol na Rua José
EZl,.."quil'/ [)U;Ht~'. 52 . Tl'ntro - .loca Claudino . PR às 09:30 horas do dia ::!4 de- Mun,'o de 2014,
licitação mod31Idad~' Pregão Presencial, do tipo menor preço. para: Aquisição dl' p~~as e
~C'rvi'fllS p<lr .. malluleol;:in pl"t'\·C'ntiva t' corretivu da 1"rolu de veiclllils do mUIlH:ípin de
.fllca (lal1<lIn(l Rc·,·ursos: pn.'"\·ls!OS Ill) nrçam~nto vlgenlc FundamCnltl legal: t....1 F..:deral
11·) 10.5:001 In!úrnlül,:(lCS!lU IHlrúrlll Jus nx:oo ;IS 11:0{J hllra~ dos dlJ~ úlels. nu
L·lldert'~·" ~U:l!",IL·l{iidl).rclt-rlll;t' IOk.11 1';;f>JI057.

Joca U,HH111l1)' PB. II de l\:larçu til' 2014
.WRELlANO IHTlSn Dl -IIITE

t·rq:ociro Ondal

Prefeitura MunicipaJ
de JuéWel,lftjora;_

PRErEITl'RA MU'\ICIPAL DE Jl'AREZ T..\\'ORA

A\ ISO DE LlCIlAC~O TOMADA IlE PREÇOS V', 005/!1l14.
\ PRf:FHIUJ.{·"\ i\H1i\ICIP.·\I. DE .Jl.'AIU:1. T'\vOr{.\. 101"11,\rll~lll\.·() pur;1 "·\lllhc'·1ll1t;'1i:'1 d\)~
Inlcress<.ld{)~ !l,b lt'ralO)" U<I 1.C'i Ft'dt"f<ll ti" X (,f,6.'4.\ C' ~U<.lS'i!ler:u.·""'C''"'po ..tC'rlorts. LC'I ~oll1rk1llen.
lar 12.' 06 ç ,111('1";11;1\''''C dClllai:-:. 11\'rn1a~ ilwn'lllt's a e!il'é-çie. ql!C' rç;.liI7iJT:i IIl"ifilÇàll I1d nhld:1I11tldl'
J"llll1UlL!~k Pr<:\·,\~ til, l1rlll11ellt'i" prC'l,:tl. UI) Uhl ~7 de Març() de 2(114 ü" I !.OO hora". lelldl' I:lllTIn
Ilbjetiwl: Conlnll"~'ào dI.' t'ml'H'SU iniipcdllliudw pua n'alil8\'ÜO de \'\illnl'S d('
nuunogrlif"ia .. l'unformc IlIbt'!1I SL'S. lura\'rs d(,' unidadt· OIúHJ dnidam4'l1h.· \'quiJluda
para I"l'ali/.tl\·i\u d~' t'URlC'i prcnnli\'os há popula~ào do municipio de .Iuarcl Thurat. A
rCllnifw (h·(lner:/ 1]<1..,da d:1 ('OPFU 00 prédiO sede d,] I)rl"feilura \1unlí."lpal de Juan.""] l:lvoru.
klcalizadll !la RU:I José M(_"hlon~'a l!(' :\raújll, N" 171 CCnlrtl JUClf(.'l T:ivora PB CEP 510087-
000. ,"lal,ll"~'S IIlf()l"lllilÇÕCS <lIrll\"cs d~l lelct"olll': (0101 3267·J07~ no horário de 1,.'xpe,.Jienll'
l10rmuJ de OX:OO;lS 12:ll() lIofiL',

-\\ ISO nE LlCTLIÇ,\O TOMADA 1It: PRI':ÇOS 'i"; 006/2014 .
.\ PR[FETrVf.L\ Ml·!\ICIPAL OE JVAREZ TÁVORA, torni.l p(lbltl.:o para COnhel'lllll'IlIU dos
II"ereS~:·Jd'1S no" 1('1"111'1.' da Lei Federal 11" I'.(J66/1)) e suas allt'l<lçe'les pPsteriores. Lei (()mpk~mell'

1;11 1~.1 (l(, r.: :dit'LI~""i;'~ L' dt'1l1,IIS rmrm.r-, mcrerues n e-pécie. ')11,' 1·c':1I1Z<tr;·j II~II;I\.:IP 11.1

! 'lIl);hb de !)~,\·,h til) IIPI) menor 1'1":-(,·1), Il~)dia ~~ de l\,.Lir~·llde ~() J 4 a.~ I.~ (lO 11,)r.I~.
Jll"nl~\'Il(l de s crviçus de Iurnccimc ntu de rcf~'i~'Õl'~ (CHI"l' du Manhã t .l ant a r r

quando de cvcnrus ar usttcu .. l' cuttur al .. prumuv idus peta Pr ctvuur a. bcm cumu pIO:I'
,.;jollais Ijhn:lÍ~ c s e r vldurev que r c vidcm cm outros muulciplos quandn dt· Hr\ i\·o\ iII
lucn. \ 1,,)ff,'I,1 iI.! sala di! COrEI.! no ;"Ifl~dll) "l:dc' J:l Prcfeuur.r \111111,·,:'.,
I.i \ ')1".1.í,h_.all/.ldll lia Rua José Mendonça de Araújo. N'· ! 71 Cemm J IhIH'7 1 ;1\ PI ,I 1'1i
S.s.\~7-0011. \1..lIores informações através do telefone. (OH3) 3~67·I072 no horano liL· L'.\. 1~·d!<II.
II;' normal de OS:UO as 12:0U Horas.

Juar~z T~vora. I J de !\1ur,·u di· ~(J!..l
I~arr de Melo Porto
Pnsidl'nU' da CPl.

\lISO I>E UCIlAçAo TOMAIlA IlE PRt:ÇOS ,"; 007/2014.
.\ PREFt-TI"lR:\ MIj!\ICIPAL OE .JUr\REZ Ti\VORA. !(lrna plíblico para conhecilllo.?lll\),1<1'
JIlll'!"..:-ssado'-i1)(>"lermo" da LeI Feder;11n" ~.666:'93 (.' sua~ altl'nu;õcs posteriores, Lei ~·\)!lIi'kl!)t.l1.
rar 12.l:0b e ~lltl'rações e demai!>normas inerentes u espécie, que reali7.ará licitação na rn{)d,dlltJd~'
Tomada d(: f'rl'çus do tipo menor preço, no dia "27de Março de 2014 as 14:00 horas. tcnd(, t"l)))ll·
ubJct!vo: Cuntnuação de empn'sa para o fornecimento de produtos de lilllpt'za l' puli.
rnl'nto, destinadus à higienizaçilo. dl'sinrecção, cunSl'f\'ação c limpua de prl-diol, pÚ'
blicos. A reullIãü ocorrerá na sala da COPELl no prédio sedl' da Preteltura Municipal dr luar...:z
TúvoriJ, localizadt) na Ruu José Mtndonça de Araújo, N" 171 Centro Juarez T;·lvoru PB CFI'
5l-:JX7.000. Maiores IIlr()rmil~Ões através do telefont: (OX3) .1267.1072 no horáriO de n:wdIL.I\
Ie- normal de ()).::()Oas 12:0{) Horus.

Rull dl' .\-Ido Portn
Prl'sidcnte d.ll CPL

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS '"; 008/2014,
,\ rnEFFTITRAMlJl\"lCIPAL UEJL\REZ Ti\\'Or{A. rorll<.l púhliço rara n)llh~i.·il·'lt";" llu'
lnlo..:rcss"dus Ihh I~rmü~ uu Lei Federal II" ~.6{"16·4J I! suas alll'raçôc-~ pl1Sll·nOrt:!'<.L":-I(<'II)
1;Ir 12.1 0(, t: ~lller<l~·t)t>"e demaiS nOnl';lS inerentes d espeí.'ie. qlle reiJJiz.arú Ilcila\·iltl na
rlllllaw.1 dt Prt:~'l)sdo IlpO menor prC'\~o, no dlu 03 Jt Alml de ~() 14 as II (lo 11llr<l~.lC!ld
llbj"tIV(): AquisiçAo de equipamentos. mobiliários. utensílios de cOlinha l' malt"ial tI\
cunsumu. dl'stinados MO runl"ionam4'nto das ESl'olas Municipais .. ;\ rtllllliill Ui.·;1I·<'I"d II"
S:lla da ("()PV! I no rffi.llll s;;~r(b Pre-tcitum Municipal de JuarC'7 T;"l\\ll"<l.Ipcah7adt11lil Rlül .Ill.'i \1, lI(h~I\_',
d( \,.:1(11'\ V -! (·~'IHI"t~.'lIart,"7 T;l\·0ril pn (TP ,;;",~,,<:·(J(I(I \1;H~lre, !nt;II·i11,1~·,ll·' Ir

Hall dl' \h'lu PUflo
Pn·sich'n!t· da C 1)1

"ISO UE I.IC1T~Ç\()TOMAIl.-I IlE l'IlE(:OS :,\"; 009!lflI4.
\ PREFFITl RA \lUr'\ICIPAL OE JL\REZ T.-\\'ORA. lurlliJ public:l1 pam ,:l)llh~'\!1
1111l"'rc~sad{)~11\1';lC'rnlllS d,.l Lti Fcdtral n....X.ú6fl/9.1 t' sua~ aht'r'lI,.:tie~ pllstt'flurc", Lei ,\1II1,'It'I1,<;'I)
tar 12.l;()() C dlterações e demais normas mere-ntes a espécie, que reali7anj lIcitaçAo na 11lud,dllLHk
Tl)lHada de Preços do tipo menor preço. no dia 03 de Abril de 2014 as 1.':00 horas, It'lldd ~"<llh'
Ob)ctIVO: Aquisiçilo de Filtros de Óleos, Lubrificulltt's l' Ol'rh'sdos destinados UlUllut('l1.
çào dus Veículus da frora municipal.. A reunião m'orrerá na !>ala da COPEl..I no prédio ,,'de di,
Pr~:Ii;:lIura MUIlICip<lJ de Juarez Távora. localizado na Rua José Mendon~'a de AraUJO. N 171
CL<1l1fllJuara Tavora PB CEP 5~JS7·t)()fJ MiJlore-s InlllrlnaçMs através LilI t..:-Idtllll· I ():-;~

.I~()7 107·21111 horáriO d~ txpeJiellle normal de ())UIO as 12:()O f·joras.
Juarez TiÍvora, II de Mar\·\l lk ;:1114

Raff de Melo Porlo
Pn'sidl'nte dM CPL

"'ISO Ilt: 1.IC11A~·AoTOM'\Il,1 OE I'Rt:(OS ~"; OIO/WI~.
A PREFE(Trf~A Ml[I\·ICIPAL DE .Jl!:\REZ TÁVORA. torna públit'u par" nHlh~'I·llllVI)I'.1di".
lllleressados Ik'~ Termos lb l.ei Federal n" l<.tl66....9J e sua ... aJtenH;õe!> rO~leriore'.,. I el
tnr I 23.:()ó e ;dll~rílç('les e dcrrlills nunnas inerentes a espéclc, I..]Ul'rç,dwuá IICIlU~·;l11nd 11i,,,;.tild III,
lUlll<JJa dI:' Prt'~()s do Ilpo menor preço. 110 dia UJ de Ahnl ~o;: 2014 <IS ! ~ 00 IlUT_1'>.1,·:.,'.
llhletl\"O: Aquisição dl' Equipüllll'ntos l' Suprimentos de Inforrnútil·u. Ih'stimld:l~ " \Ja
JlUh'n~';\u du, Sl'l'r('(aria~ \llInidpais. :\ rt'UIlJ:'I,) l.lCorr~·rá na S;dd ti:! ( l WC! ! !lI' I,
tÍ<l ]lrdt-!l)lrd \lulHl."lpaJ de .JUilrt':l T:·,V(lTiI,In(:IlI/";IlJll n<l Rua J,l~e \·!.·ndun";;1 de \nllll"
Ct'I\!Tll J(Jilrl.'l [";·l\l)fiJ PU CFIl S,~.1s7·0IJO. Maiores Inftll"lll:Ii;!It'.' <llr<l\·6 ...1\1 tt"let;'lw ,!i' ~
)~67 1(1~2 /l,) horúrio de- expediente normal d,.:' (IX:O() a., I~:II(I Horas

luare7 "1";1\"01";1.II ~k \1:11"1,.') ,I· ~,,:..j
({uIT dtO .\hlo Porln
')fl' ..identl' da CPI

\I'I~() Ilt UClTAC-Ü' lO,\!.\IlA DE I'RECO" V'; UII !1I1~.
, '·IU:n!T1 ~.\ \'V\'CIPAL DF ,ItA.REZ L\'·OR.·\. IUII1,\
11·1\·rt·~.~ddlt~:I'.~ It'rrllU~ d" Ll'1 Fcdcldln·' )o(.(1(\(l·l.)1~. S\J;1'>

- ., !Jf. t· t' dC111.l1"llI)l"In~ISIllert'nh;'" d o:'Spt'cl(·
!"III;],bdl' P,"·",S Iii)" 1lIt'I1\'1 )lIL\·l1. !lll dLI n~ de Ahl"ll
"il!l'li\'). :\llui~I"ãu de matl'riais Jll'd.ll~ógÍl'o.~ l' dl' npl·dil'ntl· dc~tilU.dll\ a llIauuil·n~·:I(l
du St'frí.'lariu dl' Educução, dus Esçolas Munidpals. dos Progrumas PB.-\ l' LIA \ ;c.'UI11,'u
,IWrrt'TU !lJ s;i!a d;, COPFLI ml pr6:Jill stJe da Prelt.'lturJ MUIlH."lpal de .Iuart'z ., :1\ora lu, .lllldd"
ni! Rua JllSl; .\Il'!ldon~'d d~ .\ralljo. N'· 171 Cenlru lUi.lrez TáV()I"d PB CEf' 5X..~)'n·{J(IC \l ..li\'~'.'
InfOn1l<H,.:ik~ ;)lrilVeS do telefone· (OX3} J267·IOn no horiÍrill de C'xpedienl~ normal de 0:-': oíJ .j~

! ~:()()Horas
Juarez Távora, II de Mur~o lk ::'lil4

R.rl' d. Melo Porto
Presidente da CPL

I\'ISO Jlt: LlCITAÇ,\O TOMAIlA Dt: PREÇOS ,~'; 1l121201~_
\ PRFFJo:ITl R·\ Ml!J\ICIPAL I>E .IL.\REZ T'\VORA. (orna púhlico p<Jra l'(,)llhe,·illl\ d,'"
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PNiIIIfI1IIIiç,•
Fil. O:f$V__ -),+-__

João Pessoa- Quarta-feira, 12 de Março de 2014 Diário Oficial ~

interessados nus termos da Lt'1 Federal n" X.666/93 t' suas alterações postetiores. Lei complernen
tar I 2.'\ '()(, e aherncôes e di.~111:USnormas Inerentes fi espécie. que realizara licitação na mcdatidade
j'"nldd.i de Preco- ,II' !Ir"l rnenur preço. 11(1di;1 07 .Ie Abril dr: 2014 a.' I; IH) hnru ....., rendo ~'(\Ill,'

1\o,I('r:\" Aquhit;'tW de iO~(J1i t' mah'litli .. e spurrtvus deulnadH!ti li m anutenç ãu da Scc re
tarta de f';duu":\(I, das ESl'uhHi ~HlInidpJis:\ rcumâo ocorrera na ),II;J d;1 ('1)prl.1 nu prédio
';l',h! ,1:\ Prefeitura '·ll1l1i':lp:1I de Juarez Távora. locnhzndo na Rua Jose Mendonça de Araújo. 'J"
-I Centro JIJ.I!('] Lí'.-nr;l PH ('!-P ';'1(l,X7.I)O(lMaiore ... Il1li'rm:Jçúl.·~.urnvé-, do teletone

II),''.~i ~~67-i(J7~ 'll) hLll:,rit' de cxpedrcntc normal de 0)(:00 a.~12 011H(\r;J.~
Juarez Tavoru. I I de Março de 201 ~

RI'IIT de "1,'111Porto
Prc sfdcnte da CPI..

AliSO I}F !.ICITA(:ÃO TOMAI'" UE PREÇOS \": 111.1/2014.
\ .'HEF~~ITUR·\~H;~'ICII'ALUE Jll'\REZ TÁVORA.torna público pafd çnnhecilTlC1l1l)düsII\t{'r~"'I
,In<-;q'h lermos da IA"' Fe-der;tl n" )\_(l6ó;~J e s-ua~ alterações pllsteriore-s. I ei .:ompll·m('lllar 12J O() ~'
,111~·r;,\·")I,.,,!-e demdl:-'Ikml:t." 1I)1.:II.'UOa t.'Spt-"\_·II.'.que realizam licitação na ntud.lht.bJt., TOillillLl de Pn'\l~ di)
tlp,)1II('IlorpreÇ0, no dia (I: de ,\hnl de 2014 <IS14:üU h\)!"as,tendo COlHI) ohjCIIV():Aquisição de cargu
dt' f.!lh (;LP 13 kf.!, fHlru IHender as IIl'cessldades das secrt'larias destt' municipio, A rl'unlãu
''''<)11,'1:\ na sala da COPCLl III,} pn1xbl\ StXk dil Pn..'feinU'a '-111nidpal c.k Juarcz T<Í\'om. localizado 111Rua Jl)sé
\lt.'fk!()1lça de Anlu.Jll.N" 171 ('entn} Juarct'1 aVllfU f'B CEP 583M7-000. M'lil)r~ IIlfOrnlUÇ!)es atr<lvés
Jutt'kl(.me: (0831 3267.1072 Il() horário de c.x~diente normal de 08:00 as 12:00 Horas,

Juarez TÚVOfi.I, II de M<lr~'o de 2014.
Raff de Melo Porto
Pn'sid"nu' dll CPL

PREFHITRA ~1l"'IClPAI. UE JVRIPIIU!\GA

TER\Hl UE Rf\'OGAÇ ÃO UE LlCITAÇ.~()
PIIEG,\O PRESt:NCIM. 'i" 00010/2014

() PrdcIIl1 MUTIIl'lpal dI.' JUrlf.'lranga, Estado da Paraíba. usando as atribuiçõcs quc lhe conferI.' ii
t.~·I. I;;:."UJV{'R[VO(j,\R ii 11t'ltaçi.'omodalIdade Pr,·~.,t}Presencial 0," O(I()I()'~OI4, cujo llbje!ü ~ a
;lqU\:-;H.-:hlde hortlt'nlllgr;eiljelro", para all>ndt'r a:-; nel'essiJades (ln: Prilgr:IIl1i.1 \Jaclllnul de Allnlen
IM';)', 1.~i.'\)lar, Pr')j.!l:lIT!a Pll\II)\"('1I1. Pr'lgratTIil dl' Lrrddicaç:hl d,l Trilb:dlHl ln 1"<:11\111.(~",a ,L\
1-"111;11.' I' f)rugI.IIIL\ \,\]1:'1\' (~\inlllHl;11"I(l '1'1 \'111t'll'I;'1I'de JUrtrll.lllg.1 ':)1.1/,,,1:1 :'"[,, <' di.! I '

" ,) no ]1"!.1 ,;,J<. ':dh,,_ ,1lo'1:!1,'.'i1' .1(':-> nl<ril'lld!"
1'" ';'\ .. Jd!ln 1)1)f ,f,;; i! II,' 2IJI'" I~\~i)\tl,jil:a,l(, :1('1' II\CI)f'l"('~;:Ic\

lunptr'lll:tlf'HI. Iii dI." 11\,11\1)dt :(11'"
PALI ,(j 1),\1.1 ..\ IEIXEIMt\
PMEl-TITO ~1I'I (I PAI.

PROCESSO \." 019/2014
I'REG'\O PR.~SE1\CIAL 1\." 0007/2014

UB.I['] O: Aqui!'.L~'àod~ malt'rlalS d\! conslrução dcsrmados â manutenção e restauração de galcrlas
dto t':-.g,I!l)!> e águ<ls pluviais, manutenção t' ~nnserfo.. dt' calçamc:ntrn; e execu~o de outros peque
!llb M:!rvii,'os de munuteno;,:ilodus 'lIividudes da Secreluri<l Municipal de InfraeslTutuT<I do Município
de Jmipiranga.

Il(}MOI.{)G.~ÇÃO
o pr;J70 l"e"_:lIr~aL t\)fna-se plJhhl"a a homologação dn proç("dimenlO lil'itarôrio em

IS emprl~~I.\ (d-:f<M:\,'\IORODRlli IIES eH ·\VES FILHO - MF " I.orl· () I, no valor de HS
I i ~ 'HIII.OO {( ":I'il') dl.'WI:II mil rl.'dl~1 C rvl.'\ !U..,·O!\I I c. S D/\ SIL\';\ EPP L()lt~
U:.(i;.114,n5,{)".O'.(l'<:.IJ(}.!I),11 1~.IJ.14,i:', 16. 1-::, IX,IY.21J,11.22,~_1.24,25,26.27,2S~' 29

\,tI"1 hJlrll d~' RS _'.~O:-:5.011 (Duz('IlIt) .. c IrIIH,1 mil sele~(.'nlll~';: " :Ilt~' (.' CIIlCO reais)
. Junplranga(PB). I I de rniH~'(\de :;111.J

1'''l!l.O [)ALIA n~IXHRA
PREFEITO MI\IClPAL

t:XTRAI"OS UE (Ol'iTRATOS
COl'iTIlATO !\:' J2/2014

I'IlEC'\O PIlFSE~CI.-\l. \" 001l07/201~
PREIT!TIIR.\ \IU,<I( IPAL DE .lURIPIRAN(;,\
Id-I{\L\'\iU RODR1(jl+S c'lI \VFS FILHO· \H, ("\iPJ n'" OI.XJ(I __~-I(l

()Il.'~: 1U: ,'\qUl~H.:;i"d\: fll"t<.:n.lI:~ lk dll\.\lnJ\JI) Ik~1111<Idll~ã lTIanu(~'IlIY;i\,(.' rl:,~laul:t~';h)de gakll,b
,',:';111"...e 1l);!\Ii\' ll!ll\'i:u~.m;mUlo!!l\';11l t' ,'OI1:-;ert", di' ,·;"(;am~I\Io)....e t'H',U,'i)O de l\urro:-; peqll~
,1'1,1~'II"dt' 1l';!I:tll~'fl,·:·i" ;1;, .. <ltn-d:Jlk, ,1:1 ;-';c'crt"1")., \1ulli(.·ipal de Il)fr"~"lrUIHrü til) IVlunlL'íp'"
'l:II;HI"<lnga

1nT.:\ i I{\': 1:-;(i11(;.I)!1 lI.. elll,) e dt'II)lhl 1111ireüll')
I I '(II 21114 :1 .11 I~· 2(1!.:I

CO~TlUT() \: . .13!ZOI~
PREGÃO I'MESE"ClAI. '" OU007/2014

( II~ IIC\TANTl. PREFEITURA MUNiCiPAL DE JURIPIRANG,\
(,,\JrRITADA MM((()\JI C S DA SIl.VA· EPr. CNPJ n"OX.Y5X.lnO(l()I.7}
OBjf'IO: !\qUI:-'I,';l11(k' Illatcnal!ol de ~'(msll'u\ào JeSl!llêldo!'.â manuten~ii\) e rt':-.laUnli,"'io de: g.~llena.'
d..:·l'~!!l'h)Se água ..., pluviais. nlanlllcnç:1v e \!Ollscrtos d,' calçamcnto~ e ,;:xl'\:ulYãode outros pt.'que
II\'.~_~c;>rvi~'()sde manUIl:lwilll das atividüdes da Secreturiêl Municipêll de InfraeslTulura do Munidpio

de Juripiranga
VALOR TOTAl HS :-_lO,725.00 (Duzentos e n-iuta mil setecentos c vuue e cinco l'C'ill.~~
Vlf;J'\j(! \ I li: >, ~ ii ~I 12 :'ill~

I! de In.ii\i" til" :ClI.J
i.'\ II !\! 11<·\· PI{H'J'IHJ \11;\;1( IPAI

Prefeitura Municipal
de Juru

PREFEITURA MlJ1\ICIPAL UE JI'RLI

AI·ISO IH I.IC1TAÇ~() . TOMAnA I}E rlu:ços !\.. 1100111/2014
l'orn;j publi~:(l'lu,' 1:\1'<1 rt<a!lzar aTraves da Comissào Permanente de l.io.:ltilÇào, sediada Ild Pr.!~'d
Milllllel f"lortlllll1U de \,1edell"Us,29 - Centfn - Jmu - PH. <is09:00 hllr;l:-. do diu 2.7 de Maf(,~(1 dtO
201.J. lil'll'l\·.i.o Ill\ldaIIlJ;Hk~ rllmada de Preços, dl) Tipo menc'f prer;ll, para: ('ontra!;I~'àI1 de emprç.
sa paru C'x~~\"LI~,1\)dos ~ervlço!olde retimna e ampliação de escolas no Municipio de Juru - PB
Recllrsn~: preVISll)S no IJr~';lInento vigente. Fundamento legal: Lei Ft'dl'ral n" ~_666/93 e SII;b
altera\'ô\'s pllsTl'riol'es Informaçôe.':;: no horál"lll das OS:()O as 12:()() horas dos dias úlel~, 1\\1
end~r(.'o;,·u:-.uprücnadu, Tdetón~: (~J) 34X4-1245.
Email: li~!ral'<l(}illrltia'holmail.çom

Jurú - PB, II de Murçn de 2014
1.l!IZ I·'.-IRIASI}O \ASCIME\TO Jl)\IOR

.)ruidcntl' da Comissão

.\\ I.sO DF I.ICIT·\(!\O - TOr'\·IAI>.\ OE .·i{t:c,·OS\" UOOIl2/2111..1
Torna ~ll'lbiIC() qll~' I;H:\ Il'ilI17ar arrd\"és da (_'oml.~.~i\l) Pennal\eme d~ l.iCl1açJll. ,..('dl<ld;1 \la PLh,,1
MalHwl Fll'l\!IHlIHJ dr \kdclrlls. 29 - Cl!ntr~) - JUl'lI - PR às 09:00 1\01':1:-'do dia ~k de J\..Lm.'II (!t'
2014, lio.:il'IÇ.}P Ill,l,!iJlid<lde Tomada de Pre~·()s. dI' tipo mClll)f preço. para ClllltraTaç;}() de emp),'
5<1par;! ;"'\~'(l!~~i\J d,)~ "l·I"\I ...·U.\de \'l)lbtnlç,lo dt.' L1l1laquadra !)ildr:l0 pollt':-.purtl\"tl!ll) -"I!ln de JUII
PB .. R.,'Ç\lh(l~ prl'\'l'>h'~!1d Iln;am..:nlu vlgenle. Fundamenlo leg'll: Lt'l Federal n" :-;ó6ó'J_I e ~1I.1~
(.jll~rd~·'\<,·~Pil:,ttl-1urt" Inlúrmü~'(\t:'~ nn hor:lllu dil_~()~ ()It ilS 12:()() hlH<lS dll" did~ \111."1\. 1\"

l'nd"re~o ~UpLIÇllddtl_ L.'It'l"une: (XJ) J4~4-J 24)
Emull Ilclt<.ll"<H1luruir,,!llllm<.lil.t:om

Jurú . PH. I f de \1;11\'" de 211r·;
UI/. F·\Rf.\S IJO ',ISClMfXIO .Jl"I<JR

Pn""il1l'lIll' da Cumi,sàu

I'REFUn:RA Ml'l'iIClPAL l>Ié MAMANGLAI'f:
COMISSÃO PERMA!\E\TE UE LICITAÇÃO

Nos termos dn _julgumento da liçitaç:1o: Preg<1oPresencial 003/2014, fello pelo Pregoeiro t'

Equipe de Apoio. atra\'~:\ do rt'lalúno apresentado em 11 de rnnr~'o dt.' 2014, bem l'llIIlO, pan.'ç('T
juridil'1I altstundll ;1 11!1.!illidadt' do proct'dimentu, t'm I(Hill ronforlllH..Iade \..'OIT!a lt'1 n" 10.51(1
~()01 l' l' x hh6-9_" li~d ,leo.:lJidoa

1I0MOI.OG,\Ç .\0
\lo~ 1t'lllIU....d,l lulf!:IIl1t'llll) da Ill:\t,Jo;,'àllf're!!;lJl Pr~sclKial OO.l/~{)I.J. reUIIZ<lt.hlpt'ln Pregl'elr(1 l'

Equipe ,k ·'\i)111().,1!Ll\L"~ (11) rel;llorl{' apre~entadtl em II de março de 2014. (I qual cncollrra.se ~III
TPlal ,·,",f.l!'IJ1ld:Hk ."rll :11.\'1 Federul 11." 10 _';;2!),~002 .;c M_6h6 91' 1I0MOI.OC;",\H)."'i
pn::-'l'Il!~'P:l'~:,,) ;';11';1 ,'!llpn'''.1 POSTO UE ('0.\'1 Bl:STivEl :W)\"A, .\J..\:\1ArW;L PE LTD--\
CJ\"P,I.: 04,n7H,H~liOOOI·72. cm lodll:-. os 1[I,.'lbdu Prcg~10Pre:-,cll\:laln." OOJ,20!4 pfllrc~:-,;'
Adrnlnl~[r;lti\-'o 11." 201.J,Ol,fHltl. nu \,ltlor lolal dl' RS 1.094.750,00 (um milhão noveotH l'

qualro mil Sl'tl'l'('IIIO,\ t' cinquenla reais).
(;;ln. du Prefeilura Munll"iral de Milm<lngu<Jpt>PI:L II de miJr~'(ldt' ~Ol-l

f:1)[;MlI}(} CAIl"EIRO III-:BIUTO
Prl'feiru

MESLI.TAIlO II \ 1.1(11,\(·'\0
PREGÃO I'RESEW"I·\I.: 002/2014.

:\ prl"~li.k~lll' ti,! ('(lIT11~~,I<) p..:nn;IIll'llll" d.: 1)1) lIStl d~' suas :\TnJ->lJl~{\l'~TlJm:\ Plihll(\) [1.\1"
t) Ç~)llh,'\,::lii(';II!'d.l i'"I,J\:<lu ,lo.' \1 ..\\1 \N(_j'. " rara quell1 illtt'h'~sMqUe n,lll hdlJIC III/ele'
Sathl\ 'kl1\ki, !),lllldm,:nlll (LI Ilo.:lla~'.lu 1\,1Illl)t!alld,ltk' T,)lllatb de Pfl'~'~'~,II' 11f""1Illt'I;<
;)!'l'~ \1.'1 ...,d,\11 1'\1.:' ll\n\ 111 H()ln!!--HI r!, Ilf"rl\',j)li".
PI{ 11-llli !< \ \Ii. de .'{l1 -l ,,~ I i i
h~. I d<.",I:"-.IC!:t nF~FRI \ \1.\i(lrt'~ 11\(Ofln:J,{l{', 11.1 OPII I '11' ,'nder,',

,k "'\p\'lII<':IIIl' 1\llInl,11 ,](o OS ()!1 ,~ 1:- 11"'.1_

\Llnldl\>-!>Id:){< i' de \r.II, .. ,k _'1

.Ju~{, Ci.lrJo~ Eduurdu da Silnt ('urrl'ia
l'rq!Ol·jrll Oficial

\1l.JlIII(".\('\O
Pnh't'~~,\l,\dn\lnhlrdl'\ ,I 1\" 2014.02,IH16
No!'! l('!'llll)~ J(l ILlI!.!arn~·n!\)da Ilclla~·t\(.)Pregiiu Presenciai (I()3i2L114, rl'illlz'1dn pldo Prl'g_nt'lhl
EqUlpt' dt:' ,\))(1)(',. ,1~r<l\Ó L10 relalórlo aprest'nI<.ldot'111I I ut' nl<lrçll de 2IJI.J. I) quul t'llconlril-St' tln
lolal ':~llll(Jr[lllditdl' ~·I.)ill:1 LeI Fed..:ral n." 10 520 ~(J02 rit: í\.ó66:9J: ADJUDICAMOS II pr~Sl'll·
le Pr~g.10pdm ;1 ell1pre~d POSTO 1)1-:COMBUSTivEL I\OVA /\"IAMAI\(;VPF.LfUA, CI\PJ.:
04.078 ..841/l)OOI-72. em tudos l)S iten:-. L10 Preguo Presem:ial 11."OOJi2014 prl)l'esso Admil)l~.
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Tribun~~)d~'IiConta~dOi.~stado da Paraíb~~.de
1RAMIT,L\-i§!.~terní:li.~~·"TffliflM9de..p~$S().~;~ .•Poc::ull')!'f!!~()~:... ·j~iIt.,,""'~"""iIIIIiíí---

RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/03/2014 às 15:41: 13 foi protocolizado o documento
sob o N° 12088/14 do Aviso da Licitação n° 00008/2014 referente ao exercício de 2014, referente a(o) Prefeitura
Municipal de Juarez Távora, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por
Nilcelanio Rogerio de Oliveira.

•
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juarez Távora
Número da Licitação: 00008/2014
Órgão de Publicação: Diário Oficial do Estado
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 368771.50
Objeto: Aquisição de equipamentos, mobiliários, utensílios de cozinha e material de consumo, destinados ao
funcionamento das Escolas Municipais.
Data do Ato: 12/03/2014 /
Data e Hora do Certame: 03/04/2014 11:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal Sala da CPL

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não /

• João Pessoa, 13 de Março de 2014

J ASc~!r~~~~8/~~~~?P~,!S~,~~~te
peio RegImento Interno alterado pela

RA TC 1fl,'2008

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PS

Certrdào d« f"ecibo Protocolo. Doe 12088/14 lnserioo por Tranu. .çler dU' -utornaticamente i em 13'03/2014 1~,41
!rnpresso por Nilcelanio R de Oliveira em 13/03/2014 '" 41 AL',,,.t:r a,;l(, ')771945eb0002e43f1 aeilé)5de'j!!(,iid'e
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