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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

EDITAL
TOMADA DE PREÇO - n° 012/2014
PROCESSO N°: 2014.03.019

o 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 13hOOmin do dia 07
de Abril de 2014, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA, 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 1lI - Minuta do Contrato

d) Anexo IV - Modelo de propostas

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1A 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 e suas alterações, demais normas inerentes à espécie e anexos I e II. III e IV do presente Edital.

2. DOOBJETO

2.1 O objeto desta Licitação é Aquisição de jogos e materiais esportivos destinados à manutenção da Secretaria
de Educação, das Escolas Municipais, cujos quantitativos e especificação seguem detalhados no anexo 1- planilha
orçamentária anexa a este edital.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o UnICO 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.

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° 012/2014
LICITANTE: CNPJ: ---=--__
ENVELOPE n° 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
DATA E HORA DA ABERTURA: 07/04/2014 às 13hOOmin.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO - n° 012/2014
LICITANTE: CNPJ: _
ENVELOPE n° 2 (DOCUMENTOS PROPOSTA)
DATA E HORA DA ABERTURA: 07/04/2014 às 13hOOmin.

4. DO CADASTRAMENTO

4, I 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 04 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 CONDIÇÓES 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.
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 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.
5.1.3.4 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:

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. Arquivamento 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 por ações, 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 I e de maio de 1943.

5.3.9 Alvará de localização e funcionamento.

5,4, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: A documentação relativa à habilitação econômico
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 1% (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 COMPROV AÇÔES

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 dos
benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 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 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 agencia 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 Ideste 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 licitante. 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 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,
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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 com materiais e
serviços necessários à execução do objeto desta Tomada de preço.

8. DOSPROCEDIMENTOS E JULGAMENTO

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

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 entregues
após a abertura da sessão que está prevista para iniciar às 13hOOmin do dia 07/04/2014.

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,
escoimada 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.

8.9 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.

8.10 Não serão admitidas cotações com alternativas de preços, bem como propostas que apresentarem preços
simbólicos, 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 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 inexeqüíveis.
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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 MICRO EMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO FORTE

9.1- 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, Capitulo 5, deverão no ato do credenciamento 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
Microempresa 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 2 (dois) 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.

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 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.

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 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.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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 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. DA ENTREGA E PAGAMENTO

11.1 O prazo de entrega dos materiais, objeto desta licitação, será de no máximo 48 horas, 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.
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11.2 A Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA, verificando sua conformidade com a especificação constante do
Anexo I, 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.

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 = 1 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 irreaj ustáveis, salvo quando comprovadamente
comprometer o equilíbrio Econômico-financeiro.

13. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressões que se
fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1.° da
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.

ll- 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 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.

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
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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 [V 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: [II 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. DAS CONDIÇÓES GERAIS

15.1 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.

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

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 cadastramento 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.

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 útiI
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 objeto desta licitação, correrá por conta da dotação
orçamentária onerando nas dotações: 02,06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -
12.361.1004.2008 - Desenvolver as atividades do FUNDEB 40% - 12.361.1004.2009 - Desenvolver as
atividades do ensino Fundamental MDE - 12.365.1004.2012 - Manutenção das atividades das creches -
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3390.30.00- MATERIAIS DE CONSUMO

15.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, e, em grau de Recurso, pelo
Prefeito do nicípiod UAREZTÁVORA.
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Av. Coronel Francisco Luiz, 1185

ANEXO I - PLANllHA DE ESPECIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°012/2014
OBJETO:

REDE ESPORTE, MATERIAL NÁilON, MATERIAL REFORÇO
NÁilON. COR VERDE. APUCAÇJ,O VOLEIBOL. 2

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE DE TENSÃO.

2 BOLA DE
FUTSAL

BOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400
440 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64, CARACTERÍSTIC
ADICIONAIS COSTURADA, 32 GOMOS E SELO DE QUALlDAD
DA CBFS

BOLA DE
VOLEIBOL

BOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 325 A
400, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67. CARACTERÍSTICAS

ICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL,
SÃO 03 - 04, APLICAÇÃO VOlEI DE QUADRA, COR VERDE

3

DE CAMPO OFICIAL 32 GOMOS EM COURO
AMÃO

4

TMICA (BAMBO l, MATERIAL P
APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS. ('5 BAMBOLÊ

CORDA DE PULAR. MATERIAL POLlURETANO SUPER
RESISTENTE, ESPESSURA 6, MATERIAL MANOPLA PLÁSTICO

rCl~-K.c~ISTENTE, TIPO MANOPLA ANA TÔMICA E 50
FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 2,40, COR PRETA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO FIXO MANOPLA

6

ICO, MATERIAL
CARACTERISTICAS 60

30

50

60

10

~~.d~j.VO"FIs. . ~ .
Vist\l -

UND

397,50

5

(IND 2WOO 47R 00

UND 55,00 550,00

55,00 275,00

UND 55,00 1.650,00

UND 6,40 320.00

UND 7,95

UND 270.no

UND 45,50 2.730,00

7.980.00UND 39,90

PRAZODEENTREGA:até 48(QUARENTAEOITO HORAS)A CONTARDADATA DORECEBIMENTODAORD.COMPRA
VALIDADE DAPROPOSTA:MÍNIMO 60(SESSENTA)DIAS
CONDIÇÃODEPAGAMENTO:EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS

LOCALI DEENTREGA:NOMUNI~ÍPIO DEJUAREZTAVORANOLOCAL INDlCA1D ELA PREFEI
PRAZODEFORNECIMENTO:ATE 31/12/2014 .

~ //1
f/

-P :III DE MAR '

UND 25.50 I 530.00



i.'
•ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Prefe"ura Munic. de Juarez Távor;
FIS.~-
Vistú-:;t--

ANEXO II - Modelo de Declarações

(Papel timbrado da licitante)

TOMADA DE PREÇO N. 012/2014

DECLARAÇÃO

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

assinado, e para os fins da Tomada de Preço 012/2014 DECLARA expressamente que:

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

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

c) 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, assessorarnento
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 informações
prestadas.

(cidade e estado) de de20l4.-------

(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

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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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 jogos e
materiais esportivos destinados a manutenção da
secretaria de educação, das escolas municipais.

PARTES CONTRATANTES

De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município
Juarez Távora, Estado da Paraíba, com Sede na Rua José Mendonça de Araújo n 171, Centro Juarez
Távora-PB, inscrito no CNPJ/MF sob o n." 08.919.49010001-36, ora representado pelo Senhora
Prefeita Municipal Maria Ana Farias dos Santos. portador do CPF1MF 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.? 012/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

JI
II

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1 O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até *******. 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 CONTRATUAL

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.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA

4.10 prazo de entrega dos materiais, objeto desta licitação, será em até 48 (quarenta e oito) horas,
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 identificado.

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 CONTRA TO fica em R$ 0,00 (Por extenso), onerando a dotação 02.06 _
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.1004.2008 - Desenvolver as atividades
do FUNDEB 40% - 12.361.1004.2009 - Desenvolver as atividades do ensino Fundamental MDE _
12.365.1004.2012 - Manutenção das atividades das creches - 3390.30.00 - MATERIAIS DE
CONSUMO.

CLÁUSULA SEXT A-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 verificarem vícios, defeitos ou incorreções
dos materiais.
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
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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.

Çt"ÁlJ~UL4 SÉTIMA- 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 econômico-financeiro.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 A Prefeitura Municipal de JUAREZ TÁVORA, verificando sua conformidade com as
especificações constante do Anexo I1Proposta 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
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=IxN 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

CLÁUSULADÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

10.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
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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.
10.3. 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 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.

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 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.

III - suspensão temporária de participação em Iicitação 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.

11.2As 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.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁ VORA

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 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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DARESCISAO CONTRATUAL

12.1 A rescisão Contratual poderá ser:
12.2- Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no Art.
78 da 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
CONTRA TANTE.
12.4 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.
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 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.

Rua José Mendonça de Araújo, N 171 - Centro Juarez Távora -PB
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JUAREZ TÁVORA, *******.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - 58387-000 CNPJ - 08.919.490/0001-36
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ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preço

(Papel timbrado da licitante)

TOMADA DE PREÇO N. 012/2014

PROPOSTA DE PREÇO

_ (NOME DA EMPRESA) _______________________ CNPJ n0 __

, sediada (endereço completo, telefone, fax e e-mail atualizados) , por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da TOMADA DE PREÇO 012/2014 apresenta
Proposta de Preço para o fornecimento licitado, conforme abaixo especificado:

Item Descrição dos materiais unidade quantidade MARCA Preço unitário Preço total

VALIDADE DA PROPOSTA: DIAS (mínimo de 60 dias)
PRAZO DE EXECUÇÃO: dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

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

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

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



Prefenura #,fume. de Juarez Távora

Mensário Oficial do MunicípÍ{),-""""'--Lf-J!..QL
Instituído ela Lei N. O13/82 de 21 de Janeiro de 1982

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA - ESTADO DA PARAíBA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS W 012/2014.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAvORA, 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 07 de Abril de 2014 as 13:00 horas, tendo
como objetivo: Aquisição de jogos e materiais esportivos destinados a manutenção da Secretaria de Educação, 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
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Prefenura Munic. de Juarez Távora

~~~:f:'44)2fL-_
João Pessoa- Quarta-feira, 12 de Março de 2014 35

CONTRATADA: APTA CONSTRUÇ<.)ES E SERViÇO LTDA .. CNPJ N" 07.9~6.492/0001-SS
OBJETO: LOTE 07 - Serviços de Pavimcrueçâo cm paralelepípedos Graniuco da kuu Francisco
Feitos u Palito. 1rI..-cho: Rua Alzira 1,.11:SUlIZU Manzcl u- Rua Luiz Edil' l)u~'in>1 \hnnh(l. 1101I..biol'
Acroclubc do BCSS.1
VALOR: R$ 49.51 U,I7
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 11.107.1:',452.5102.IOX:'
ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51
FONTES DE RECURSOS 00 .. Rc!.:ursos Ordin:trios
CÓDIGO REDUZIDO: 304
SIGNAT ÁRIOS: Sr. Ronaldo Sérgio Guerra L>ominoni !llMJ!> r..' LI Sr. FI,:lipç Capi~lrano Lima
APTA
DATA DA ASSINATURA 19!02!2014

Jl)àl' 1\.'sso<1. 19 de fC\'Ch.'llHde 2014
Sr. Ron.ldo Sérgio GUt"Ta Dominoni
Secrdárlo de Inrra~Eslrutun,/rM.1 P

PRt:FEITlIRA MUNICIPAl" DE: .IOAo l'l:SSOA
SECRETARIA OE lN FKA-ESTlHJTl' RA

CONTRATADA: APTA CONSTRUÇÓES E PREFEITURA MUNICIPAL OE JO.\O PESSOA
SECRt:TARIA I)': INFRA-tSmUTl'llA

EXTRATO DE CONTRATO N" 08!2014 DA TOMADA DE I'RE(O W (11:2(11):EMLUR
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João P\;'ssna SERVI(.'O LTIl':" .. CNPJ N" Oi.9Xfl~l}2
0001-85
(IBJETCl: LOTE OX ~ serviços de Pavim~ntação cm rar:1lckpír~'1.hl" (;,anilh.·,. da Rua Bachar.:1
Manocl Pereira Diniz, trecho: Rua Erinaldo Nunes atê (I tinal - ESlaca (J(l • 2"5m, no B'1irw
Jardim Cidade Univcrsitãria.
VALOR: R$ 43.'185,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 11.I07.15.45:! ..:'I02.1I1X'i
ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.9(1.51
FONTES DE RECURSOS 00 . Rl!cursos Ordinárius
CÓDIGO REDUZIDO: }04
SIGNATÁRIOS: Sr. Rnnaldo Sergio Guerra Domlnuni /PMJI) c u St relip...:(·aplslr:tm.l Lima APT..\
DATA DA ASSINATUI{A: 19/02!2014

Jl1{io Pessoa. 19 (k f"':\'l'feiw de ln 14
Sr. Ronaldu Sér~io Guerra »ominoni
Secretário de Inrra~F.slrlJlllrll/Pi\1JI-'

Prefeitura Municipal
de JocaClaudino

lar 123....06 c alterações e demais normas inerentes a cspwi c. quc realizará licituçào na modahdudc
Tornada ..lc Prcçu-, dto tlr" menor l'tv v·l'. 1\1.1di,l .:'7 de ,\1;1l~1l de lO]..! a, I" no h.. I;r~, k:,d" dlfll"

ohn-u, (> I-'n'Sla\';}o de servtco s dt' f'orn eclmcntu de n,rd\'jh's !(".tr{, d u \Ianh;) t' .lantarI
quando de eventos artísticos e cufturats pr omuc idus pela Prefeuur a. bem como. prufls
stonais lihl'rui'i e s ervtdure s que restdvm em cutrus muntciptus quando de Sl'r\ i\'os ln
loco .\ 1,'uni<'11'1'l"tlrr~T:'1na "ala ,b ("01>[:11 n(J rr~di(l "1:\1 ..' d:l [lrcf.'il\lr:1 \'llJrli,'ip:d de 1\l:lr~'1
Iúvoru. localizudo na I{U:l Jose Mcndcnc, de Araújo. N" 171 t cmro Juurcz "L1I'llr:1 PI:SCEI'
5tOf>\7·0uu. Maiores intorrnacõcs alruh;s óo lekfolli.:: (08]) 3267.10"'2 nu honíTlI) lk ..:xpedir..:n·
Ir..:IHlrtnal d...: OS:OU as 12:UO Ihl1"<.IS.

I'REFEITURA MUNICII'AL DI, JOCA CLAllDl NO

AVISO Ot: LlCITAçAO I'RH;'\O I'RES~:NCIAL "I" 00007/2(114
Toma público que fará rcalir.dt" através do !)rcgl"'Cirl1 Oficial e Fquipl.: de Apoin. sOOlada 'Ia Rua h.sci.!
Ezequiel Duarte, 5:! - Centro - Jn~a Claudino - PB, às 09:JI) l\ll1"asd{l di:1 24 de l'vlnr~'oik 2()14,
licitrH;ào modalidadl: Pr~'gi\ü Prc<;cnda1. do tipo melwr prç\·o. para: Aquisi~:\ll d...: peç;l~ l'

s~rviçlls para manutcnção pr.:ventiv<I e ":llf1"ctivu da frota J~'veiculos do munidpip de
Joca Claudino R~'eursos: previstos nu orçamento vig...:nle. rundam...:nlO legal: Lei redt.'lnl
n" 10.520/02 Informações: no hor:irit~ das OH:OO :lS 12:0l) hllra:- dos dias úI,,~is. lHO
end,~r"':~'n ,:,upmclladoTi.!kfpnc: (OX.1) .1Sh.110.'i7

.lOl'i! ClaudrnIJ· PB, II d...:Mar~'o (k 2014
AlIRF:U.~NO BATISTA IlUARTE

Pregoeiro Ofkiltl

Prefeitura Municipal
de JuarezTávora

I'Rt:FEITl'RA MlINICIP,\L Dt: .1lI..\IlEZ T.\\(lIl.\

AVISO I)E LlClTM.:Ao TOMAI>A UE I'IU:('OS V', o05!2C114.
A PREFEITURA MUNICIPAL OE .lllAREZ TÁVORA. [IHna públil"{l para r..:llnh...:nm\'n:odos
interess.1dos nos t\;'rmns da lei Federaln" 8.66(1:"9.1 e suas alt(.'raç<l~'"ptl~tcrillrt!s, Lei (omplcm(>n
lar 123/06 e alll'ruç(')Cs (" demais nl)nnu::) in~'r~'ntes:1 I.:spó.:i...:. 411Crl.:;llizllr~llir..:illt~·iillna 11111J'llllbde
TOlllada de Preços do tipo Ill;:nor pr\!ço. no dia 27 de Março d;: 201-1 <ISII :00 hl)ras, tendo ":011111
ohjcrivo: Cnntrata\'Ao de empresa espt.'cialiuda para realização dt' eunu.'s de
mamo~rafla. conforme tabelai SUS, através dt' unidade minei dt'vidamenlc equipada
parai rt'aIiZllçiio dt' t'umes prc-\'t'nth'uli hã pupulação do município de .Juan'? Távora. A
reunião t~corrcrá na sala da COI'[1..I !lO prédio sede da Prcf~'Hura MlIllicip:d de Juan.'7 T,Í\"(lf:t.
localizado na Rua Jusé ~'kndonça de Araújo, N" 171 - ("..'tlim .Juurez Tavnra -PU CEP - .:'lO I-:7 .
000. Maiores illforma~'õ~'s atrav':s do telefone: (O~U) J267··IU72 no horário (k ('.xpúliellh.:
Ilonnal de 01-::00 (JS 12:0{) Iloras

.1uaru T:h'"r:L II (k \·I:II\"C'de 1(l1~
R.rr dt' Melo Purto
Presidente da CPL

AVISO UF. I.IclHçAo TOMAIl,\ IlF. PREÇOS N", 1106/2014.
A PRE:I'UTURA MUNICII'Al. lU: .1Ui\IU:Z T"\VORA. toma púhlicll para conhecimenttl dn~
interessados nos lcrmos da Li.:i Federal 11"X.666/9] e ~t1as alh:ra~ ..k':i po';l..:ri"rl:s, Lei ~·ol\lplr..:nh~~ll

Ju:n...:z Til\·llra. II tio: \Lil~'\)tI.: 2(11-l
Rarf de :\ll'Iu Porto
Prcsidellte da CPL

AVISO DE L1CITAçAO TOMAOA DE I'REÇOS N", 007/2t11~.
A PREFEITl.!I·{:\ 'n·"IICIPAI.. DE .Jl:AREZ Tt\\'()I{..\, [lirnn rúhliu) ~·(ll1he.:ill1l.:ll[\)dll~
in!çrl'~~~!d(l\ n(l~ ~~·rm,l...d~1I.c·i F\.",krill fi" X('f,(,.91 C '1l<lS:,Itl"r,I\J,ç~ I ,·i ,'IHI~I,krl":"
lar Il."t{)(l..: :dlCr;(I;,'IC~~'demaiS l1urmas inerenles i.l esr0ci~'. que )"~':dI7,núli..:ita{,:anna 1ll{llblajad-.:
rlln1ai.b d...: l'ri.:\·o~til' IlpU flll"lhlf pr":~l). no dia ~7 tk l\.'lan;lI dr..:~(lI-1 <I:' 14:00 hunls. tendu ,'urno
llbleli\,) ("untnltll\'âu dl' l'lIIpl"l'Sa para CJ fOrlh'cimellto de produtos dt' !impeli! l' puli·
mellto. deslinadus à higil'nizaçào, dt'sinfc(çHO, cunsl'n-uçUO c limpeL" de prédios pú·
hlkus. A reuni~in ncorrer;'! !l.! ~dla da ('OI'El..I ]l,l prcdill sede d<l Prefeitura MUl1ir..:ipalde JUilrez
r;:\\o)"<I. )tlr..:alt:l"dun<l ]{lId .I(I~c \'kndtll1çU d~'Amull). N" 171 C...:ntruJ\larr..:l Tin'lIri1 1'8 Cl:.I>
SX'Xi-()OO. \-1:li,.rt:~ Illtinmil(,:ll"'S .ltr.I\CS d(l tdcfnlli.!: í()X~) .12(,7·1(17~ III' hnrúlin de e'ir~'di~'Il-
1,' !lom::11 de ()k:lJ(1 a~ I~·()O II(.I":I~

.lUMe? TÓ\"r:1. 11 d..: \l:H~'(F dI.! :(II·~
fbfr dt' "Ietu .'01'10
Presidt'nlc- da CI)l,

"VISO DE 1.ICn·\<"-\O TO!\1:\I>A DE I'Rt:ÇOS 1\"; OflX/2UI..J
:\ ('lu:n:rnJH.A MLNICII·:\l. DE .ILAI-lEZT ..\VORA. torna puhlico para cllnhc":lm;..'tHl' di,,,
illl...:r...:s"ado~nllS 1...:1"IIIOSd:1 I...:i reder:!l 11"~.IlIl(1··(n l' ,,\Las al!...:1"iH;iksposteriol"!.!s. Lei
1,\1" 123m(1 e ;IItCI<1~'Ô~'se uem:lis llnflll:l\ inn;..'l1t,,~:,1cspel'ie. qu\' re:lli;wr;,
TUIIl;l,k!.:1.: I'r!.!,·ll~do llpll 111"':11('1"pr.:çt>, 11(' di:! o:; de Ahril ti...: .~nl-l iI~ II:O() klhhl,',IIH,1
nhJ~·ti\I): :\quisiçãlJ de t.'quipamenlos. mobililÍl'ios, nlensf1ios dl' cozinha c material {h'
,'UIlSIIIIlO, d('stinados ao funcionamento da~ Escolas MunicipaIs. t\ 1"":U11I:1,1(1C(lI"rI.!r:'1rI:1
"alu d,l ('UPEU IlO prl..'(lip"'--'1.il::(~l l~di.:;tllr,1Municipal (k .luarC7']";1\01",1,1I.,:<lli"l\lo11<1Rua .1".....• \kndI1ll\,:a
de Aratl.lp. V' 1-:1 t""':ll[lU Jjj:u~'1 TúVI'la ··[lB CEI.) ."X3X:·(I()(J. Maiore:- Intónna~'õ",:satr:l\~'~ d(,
Icldill)L' (0)\.11 .~~(,7_1(17~11,1hor:\r>o(.k' c\p~"'(jit.'ntenormal de (lX'OO:IS 1~·f)1l11nr:l~

Juar(? Tavora. II d,: Mnr\'o d~' 2014
Rol"!" dc 'Idtl Portu
Presidenl(' da CPI

..\VISO IH. LlCII,\~:\(J fO:\"1t\IH IH. PJ{t.~:OS \,; UU'}J!UI....
\ f'REFUT(.'I{..\ \·1(.""ICIP\I. DE .J(.'AJ{[1. T'\.VOR:\. Itlrlla púhli:.:o ral",l ~P!llk'.:iJIIl"il~,1d,l\
illler~·~~:td,,~!l\l~ !!.!fml" d.1 ICl fl'(\c'r;11 n" X 6{"i("\'{)"\ ~' SiJ;h al!i.!raçl',ç.; rh,o,;[~'ri(n..·-;. 1,'1 c"lllllf'knIC'I
lal 1 ~.t:()ó ...::!llcr:Wlli.!S~. l!.-mais rlllrlll,lS innelltes :I ~,,,p0CI,:,que r...:ali/ill"'·1 na rnlld:tll\hld~'
Tpmada de Prq:'I" di' tlp" menor pre~u. ))(1 dia 01 de Abril de 2014 :1" !\:00 ll.:ndp ':lHnn
ilhletl\" ..\quifli,'ào dt' FillnH' de Óleofl, Lubrificantes e llerivados deuinado\ lIIaouten·
çãu do .. VeÍl'ul(l.~ dl:l I"rnla municipal. 1\ r...:urll:\t"'(ICl\n,~r:i na .;ala da COPFll l1\> pr('dl\l ~..:dc,h
Pn::!\:Jlura ~·1Unl(·lflallI.: .luarez TÚv\ir:l.. 1.kalll,j(lu na RI!:1 Jo~ç ~'klld,lfI\':1 d...: Ar:ÜJlu, N" 171
t"':l1llll J\I:n...::.: l:1\{lr'l l'H CEI' )(\.1f>\7·l)UO. Milior...:s ill(l)rm;li;tJ...:~.llra\·ó. til} t~,jd\ln~' I,(J~.;)
'2(1:"1(j7.~ 1111horárip de ..:xpedienl>:"IHll"m,1l de (),I(:OO as 12:00 Ilura.:,

.!U'HC"l T:h.·ora. I J dl' Mar\=(l de 2014
Harr de Melo I-'orto
Prt'sidt'ntt' d" (""1'[.

"'ISO llE L1CITAC\O TOMAllA DE I'REÇOS N": 11111il1114.
.\ PREfElTn< \ \fl·:'o.iIClP\1, DF. JL·\RF:7. T·\\'OR.\. ((ln}" púhli..:" p:lril l"lIrlhn:llT!, iiI' dlh
jnl...:n:~~<Idl\S!l\'~ i~TIIW~da L"':J F..:dn:11 ti' :>: (,(1(.·Y.1 ~' :-lL:l~ :'lll~·ra,..ô..:,> I'll~lniorl"". L~'i
lar 12\.Or, ç e duna is Ilormas ill...:r"':I1I~~sa ..;sr~;tie, quc rea!i7<lra litilaç'to na
TumiH.b tle I'ri.:~·(lS \ip~l mo.:n\lT pr..:çll, mi dia 03 de Abril lk 2{JI--Ias 1-l:OlJ hllr<l~. lendo C\ltlW
ob.l..:!ilJ\: Aquisi,'ãn de F:quillamentO\ e SUllrimenlos de Inrormática, Destinadas a \ta·
nutt'u,"ào d:l~ Scal'litrias \1 ullicipais. A reuniJ\l ()l"llrr~'r:'1lla sala du COJlEL I no pr~dl() s...:dr
li:! Prekitura MuniCipal d...: .luar\? T:'I\"o1"a,ItKalizado mi Rua Jose Mendonça dc "nlu.!\), N" I 7!
C~'ntf{l .lll<HeLTú\ura PI:SCEI' 58.Hi7-000. ~billf{;S infonJ1u~ô,,:s utra\"~~~JI' Idcfon...:· 101:(3)
3267-1072 llll h,lrÚntl d~' ~·.\p..:dienlt.·nurmal d.: O!'i:OÚ a:'>12:00 11t.\ril~

.JlJdI~~L II lk \br~'",k 2(!!·;
l{:tfr dt, \Ido f)orlo
l'rc.\idt·nlí.' da LI'l.

,\VISO IH".LJ("IT.\( .\0 "l"O\l,.\D.-\ DE I'Rr<:'OS \I : 1111"'21114,
:\ 1'1U:~FElTtH.-\ \1 L:\ IClf':\l OE .1LA!tEZ T.\.\ (Jl.C\, lllrna l.lLlbIIL·up"r:1 U'illlec"lll,c"nll' d'l~

111!L'r...:~s:\dll~li, •.., I~Tll\ll'"da t.el F~'dcr:11n" K.Ú(l(li"l.)le suas altt'ra\'iks 110SICritlres.Lei complemen
tar 123 Uh ...:alkJ"<Il':(les~'demais nnnnasc inl'r~~lHcs:1esp0r..:i...:,4UCre:\1illlr:1 licilll~'~11na l1lod.dldade
T'lInadil II.: l'r"':~'{l~ til! ripo lIl"'::lllrpr~:(,:\l,111'dIa (li lk AbrIl d...:2(1)4 ;IS II :lJO hordS. lc~lIdo~'Oll)(\
(lblc"1I\0 :\qtli~i\'ãtl dtO malcriith pl'dagú~iws e dl' l''(pcdienle deslinudo~ ii. m:lnu!t'fH;;}()
da St'l"rt'laria dt' Edm'açãu. da\ F ..cula.~ !\1llllicipai~, dns Programas PilA l' FJ \ .'\ 1"'\111"\1>
Ol'OITer~!11:\:-:11:10<1(·()]1El..l II\) pr0dio se{k da ['rdciWr:I MUlI!..:iral ue .IUMe7 T~l\lll"'l. 11)~'aji7:j(l(o
Ilil RIJa .lll:'~·Vktldr,ny;! Ik .-\r~lúiu,N" 171 C"':1)I1"O.rua!"":lT;l\(lra Pr:!crI' .:;~~,~':'OU!) \1all'h:~
i:lt~lrlll;l~'-'~" .It1.1\':' (li' ;~·kJi'lle í(t~ ..,) \2(>ê·I(17~ Illllhllaril' JL' ~'\IlF..:di~'llT..· ')('lllnl ,k 1):-;

1:'00 1111)";1'
.IU:HCI. 1·<I\or:1.I) de \·1;11..'1' d..: ~(rl,~

RlIrf de .\h'lo I'orto
l'!"t'sid"nlt' d:t ("PL

AVISO OE LIClTAÇ.\O TOMAOA OE PREÇOS N°: 01212014 .
.\ PRF.Ff.lTlIR:\ MUNICIPAl.. OE JVAIU.Z T:\VORA, lorml pÚbliL'O para t:onhccimcnlo do:>.
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Prefeftura Munic, de Juarez Távore
FIS,~? I;j_ ?Jj.,;",C f--_

JoãoPessoa- Quarta-feira, 12 de Março de 2014 Diário Oficial ~~

irueressados nos lermos da Lei Federal n" 8.666/93 c suas ahereções posteriores, Lei complemen
tar 123/06 c aheraç6cs c demais normas iMron_ 8 espécie. que realizará licitação na modalidade
Tomam. de Preços do tipo menor preço. nu di.. 07 de Abril de 2014 as 13:00 horas. tendo como
cbjcrivo: AqulJlçlo de Jogos t materiais esportivos destinados a manutenção da Secre
taria de Edueaçio, das Elcolas Municipais. A reunião ocorrerá na sulu da C()(lEU no prédio
sede da Prefeitura Municipal de JU8re! Távora. localizado na Rua José Mendonça de Araúio. NU
171 .. Centre Juarea Thor .. ··"I'B CEP 58387·000. Maiores mformeções atreves Jo telefone:
(083) 3267-1072 no horário de expediente normal de 08:(1) a:, 12:00 Horas

Juarez Tüvoru. II de M,lr\'o de ~Ol~
Raff de Melo Purru
Presidente d. CPl.

AVISO OE LICITAÇÃO TOMADA OE PIU:ÇOS N": 111.1/21114.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA, torna público paru connecimemo dos interessa
dos IlOStermos da Lei Federal u" X.666/93 e suas alterações posteriores. Lei complementar 12:.1/0(1 I;!
alterações c demais normas inerentes a espécie, 4111! realizará hciração na modalidade Tomada de Preços do
tiJlOmenor preço. no dia 07 de Abril de 2014 as 14:(10 horas. tendo C0ll10 objctivo: Aquisição de carga
de glil GLP 13 kg, para Ilh.'nder as necessidades das st'cretlldus deSlt' município_ A reuni.lll
CM..'OlTI.T.í00 sala da COPEU no prédio ~dc da Prereiturd Municipal de Juara: Távnra. Il'IcalÍ7__;uJona Rua J\)s0
Mt.'!ldt)llI;ade Amújo, N'-' 171 Centro JlIurcz Távura ---I'BCEi' 5X3x7-000_ tvl"Klr..:s ill!unml,·o..~ atl":I\1..">
do telctc_lll\.':(OX.1))267-1072 no honiritl de c:"if'ÇcJÍt'nt,;.'normal til' ():-.I:()(l as 1;;:(I(III(lfas

Ju'lfe,l T<i\'llTil. II ue ~far\'u ue 201~.
Rarr de Melo Pnrltl
Presidente da CPl

PREFEITlIR,\ MlINIClPAI .. UE JlJRIPIRANG,\

TE:R~~,f5 :::~~~~:~~ ~.Eo~J~;:!~'~~;\O
O I'refeito Municipul de Juripirang<l, Estaliu da l'aruiba. usando as alribui"'les i..JlIC lhe ,,'lmfcre ii

Lei. resolve REVOGAR a licitação modalidade Pregão Presencial n." 00010/2014, cujo objeto é a
u4uisi"ào de hortifi-utignmjciros, para atender as necessiJadt..'S tlll: Prognmm l'i,tI,:it1nal (.I..: Alimen
taçãu Escolar. Programa Projovcm. l)rogranHI de Errodkaçàt\ do Tl"ilhalho IlIfantil. Casa d ..
Família c Progntmu Sopào Comunitário. no Munidpit1 de Juripir:lllgu. 'lJmll~l(japara (_I dia 1;;.'03
201-1 às II:(JO horas. ptll" ter havido falhas Ila (J,:scriçãll tI(lS materiais
Public~l(l(J nl) OOE do dia 11':03/1014 R ..·puhli~~:u.Jo por Ineorr"'çào

.luripiruna(PB). lO d~' ll1;lrçO d~' 2014
l'AllLO DALIA TEIXEIRA
l)IU~F[IT() Ml!NICII'Al

PROCESSO N.· 01912014
I'REG,\O PRESENCIAL N." 0007/2014

OHJETO: Aquisição de materiais de construção destinado.... ii manutcnçàt1 c rcstaura\':,\u de galerias
de C.\ilWtOS c águas pluviais. manUIL'tl.;:lo c consertos de cal~amcntos ..:ex~'cu,·iill J ... outros p...qu..:
nos serviços de manutcnçâo das atividades da Secretaria Municipal de Jnt'rill'stftlluru dn Município
de Juripinmgu.

HOMO!.OGAÇAo
Expirudo (I proZlI rccursill. wrna'SI;! pública II Iwmolognçãll do prI1l·l·dl1l1Cllltl licituI(.rio cm
~pígrnte as empresas: GERMANO RODRIGUES CIlAVES FIl.! 10 - ME _ Lul!,' () I. nll valor de R$
l1K.OOO.OO (Cento c dezoito mil reais) c MARCONI C S DA SI LV..... FPP _ Lll[CS'
O~.(l.~.()4.05.n6.07.0fL09,10.11.1~.1.LI4.15. lti. 17, 18,19.20.21.22,2.1 ..~4,.~.'.2n.27.2X ....?I.).
no \"tlIm total de R$ :!3t1.725.(){) (Duzentos c trinta mil SI.·teccIHOSc \IIHe..: ClIICUreais)

Juripirallga(Pfh 11 d ... TI\:ln.;o d ... 201-1
PAlILO DALlA TEIXt~IRA
PREFEITO MUNICIPAl.

PREFElTlIRA MUNICIPAL OE JlIRIPIRANG,\

EXTRATOS OE CONTRATOS
CONTRATO N." 32121114

PREG.·\O PRESENCIAL N" 0000712014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUlllPIRANCiA
CONTRATADA: GERMANO RODRIGUES C"AVES FltllO Mr. (,,1'.1 n" III ,'6,""
I)(l(ll -97.
OBJETO: Aquisil,';'1o dc materiais de eonstnlçào destinados :\ lllanU\\~n~àu ~. l"I,!':;I:lIlraç:lodo..:g:d..:rias
de esgotos c águas pluviais, manutcnçi]o c ,onsertos de (,."ulçamcn{\)s .: exc\;lIç<in ue IlU1TPS rClJU<;.'

nos o,:..·r"j~·lls d~ manut~nç:\o das ariúuadcs da Sccr":lluia Muni\·ipaJ dç Inf"ral;srrUlura do '.lunieipip
de .Iuripiranga.
VALOR TOTAL R$ Ilk.OOO.OO (Ce1lto ..' delOitn mil reais).
VIGÉNCIA.· 11/03/2014 a 31í12/2014

CONTRATO N." ~~12014
PREG.~O PRESENCIAL N° 0000712014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNIC'lPAI. DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: MARCONI C S. DA SILVA - EPP, CNI>,)n" OX.(J5~.174.0001.7J
OBJETO: Aquisiçào d..' materiais de ~~tmstr\Jçãodcslilltldos :'! mantlll;n,·:IP c r~'q;jufa\':lo de !;!akl"l<l'
de esgotos c águas pluviais. manllh.·nçào c consertos de calçamentos lo! C.'<l·CU~·Ullde oulros pl'quc
nos serviços de manutcnçllo dllS alivid'uics d:l Secretaria Municipal de InfraestrutlIr:t do Municipio

de Juripirunga
VAlOR TOTAl R$ 2W.72:'i.()O t Duzcruo-c c rrjnra mil ..ctcrcntos ..: vinte L' cmco reilhJ
VI(_jÊ:--JCIA: 11·1)3.2014:1 31.12:2014
Juripirangn. 11 de março de 2014.
P.,\l'l () LJALI·\ TE!XFIR_.\ I'IU.Ff ITCl \H''\;I("II'AI

Prefeitura Municipal
de Juru

PllEFEITURA MU~J('IP,\L U[ .JUÜ:

AVISO DE UCITAÇ ..i.O • TOMADA UE PREÇOS N° 11111101/21114
Foma publico qUI.: f;nú realizar auuvó, du Cuuussào Pcrmuncmc de LiCi\a\·,iu. sediud;J na !'r<l~·'1
Mantocl FIlll·enlillo de 1I..-1..::,kirú".2t) ('<,_'Iltrn .Junl PB. <"I." (J(J:O() h(1r......J(I dia ;;, de "\"1:11"';1'ue
;;Ol<l. IIL·it:l\·;lll 1l1ut!:llidillk T(l!l1,tda til: I'rL'çl):-'. tI,l rir,) Illen()r PI"L'\(I.]1:lra· C'lnlr<lla~·:hl li<-nnprl·
sa par .. <,_·).\'!l"LJ\·,iu11th "L·I"I~·(lSue lefolllld ~. amplhll;:"iu de ~'scolas 110 \lunll"lpi(l de IUfU !'B
Ri.'cursl)s: j'lrL'\ i~!(I.~ IHJ ul"I.;tlnçntl) \ Jg<,_'I1!('_FUl1dalllcntil kgal: Lei FedL'r:d n~ l\ (}t;(l.·q) t; SU:I~
ahL'raçú,"s postcriOl"cs. lnk'rm;l.;oe,,: no 11llr;ÜHl das O:-.l:()() as 12:00 horas dps dIas \tIL'is, 11\\

"_'ndcr~'1,:\) ~lllll"<lelli!u(', T..:h.:fulH: (lO) -,~X4-1 ~~:'
[mail liei!:II.:aplllJ"u·:alwtl1lail UHl\

.lurú - PIl, 1I dç \'I:IISo dL' ;;014
lUZ F\IH\S DO '.\SCI\(fSro .JlINIOII

I'resilh'J1lt' da COllliss:1o

:\\"ISO OE lICIT.\Ç·\O - TlJ'lAOA UE I'UE(:OS N° UIIOO2!:WI4
Tnl'llH públKO qlle tÚ"1 re;dlzar .1Irav-cs da (·lIllliSS:!ll Pcrmallcm ... de Liçitu~d(). scuiaJa !lei

\·Ialluel FI,lT..:ntIIlIJ ,k M..:,kJl"o:-;. 2IJ CClltru - Juru - 1'1l. '·I~Ol):OO hur<J:-'do di,1 2S tIL 1\.1..1\11
201·1. licilaç';'1o nmdalid:lue TOlll'llb de 1'1"0:1..('''.do tipo mCllor rr ..·ç'o. para- (·\llltr:l!aç';"in ,lo: emrre
S<Ipar .. CX~t:lIr.,:,·It)d,\s s..:r\·I~·llSu~' nlllsLnl~·'·liJ ue uma ..jLliJura IXJdniu rtllle~pllrll\." IHl i\lull. de JUfU
PB._ Rccursps: prc\ iSllls 111' ()!\am.:n(o \ igCllk' Fundnn\<'_'!l(() Jc!,!al: Lei Federill n" X (l(,h.l); ç ~uas
illh'nH;lks Jl()stcriore~ Illti,rnur.,:ne, no Illlr;:i.rj\) ,);j" 0:-.1:0(1 a~ 12·00 hOI<l" um di;j, tÜL'i,. 'h'
endcreo.,:\' '1I1H'I~·lt(ldl)_ l"_'ld'lJle I);.; 1 j··L'i·i -12·-1_-\
Email licitaeiltljuru'iLho{l11ail.cllnl

.1urú pn.! 1 de l\hr~'o de .~nI4
LUZ "':\HIAS DO ,,";\SUt\·IENTO ,JUNIOJ{

Presidtolllt' da Comissão

PRErr.ITL'R\ Ml'NICIP.\L DE \L\M ..\'Gl' \PE
COM ISS..\O Pt:llMANI:NTI: nt: I.I('IT"Ç"O

N\)~ t..'1"11111~d(l illlgamcllt" Li.. licil<l~:h,: Prr:g:',p Presencial 00.)·'20I'J. t'~'i!n r<,_'10Pr~'g(h:'irn e
EqI11p~' d..: .>\pPIU. atnl\C~ d" r..:JarÓrlU ;lpres..:ntado I:m II de rnan;u Ik 2014. h..:rn rom .. , f1are~·er
juridil"o atc ....(,llItlo ,I Ic!!alidad..: ,h, pr':I~·..:djtll..:nlt).cm tolal ('()Jlformidado: com a I,..:i II." l(l.:'í.~()
:~()(J.~ t··L: 1\.h66.tJ3. fiei! dc~·idid(l <I

1I0MOI,OGAÇ,\O
Nos kllllll\ dI) _!ulg:lJn":lltu d;1 lli:ilaçhl Pr..:g:\o Prl;!_~..:ncia! (l()_~:~(l14. I"..:aliz/lut) pelo Prq~\lçjrll ('
Fq\lIIlV t1.,; .·\pOI(\. illny(· ....II' relatóriu cm 11 d..: março de 2014. o q\J:11 ellC()lltI":t.".:_·em
:"L.I cl'llf,'rll1llidd~· ,'\11; .I 1.':1 tl iU 52\1. .:'(!U': v, ;-:B(ll) 'n HO;\lOl()(_;.\.\lOS <.'

prl' ......Ill<,' Prq:;\tl fl~Jr:l d ,11'111 ......:, POSTO DE COJ\IHCSTíVF:I. :'Ii()VA MAMANGLJPF LTDA.
CNI'.J.: t) ..UJ7X.H-lliUilHI_72. ~·m :,_,dtl, ..'~ ill.'m dll [lr~'g;ll1 l're~<,_'Ili.·i~1111 c' \)U_~2014 P)!l"'l'~...(l
\dminh;rair\I' ii ~(!I; u.: {Hln. 1111\ aluI" IUlal de f-(,> l.tl9..$.750.tlO (um milhãu ntHl.'ulll t;'

quatro mil SCICCClltth I' dnqtH'nla r·eah).
Gan. d:-I Pr..;fçiruru M1J111~·ipalli,' Mamang\l:lfh.:/PB. II dc rnan,:ll ,k 101..t

EDL\RDO CARNEIRO llE 8RITO
Prefeito

RESt:LHIlO DA LlClTAÇAo
PREG..\O I'I<ESENCIAL, 00212014.

,k ti,,·ilaç:'n !lO li"\) ik ,,\1:1.... alrihlllçi'le' Torna Púhhc\\ p:lfi!
dc \-J..\MA!,-'(jlIAPE <.: ljucm IIlto.:rr.:~s:trljllL' Il,"io hl'\l\L' into.:rL's.

~:lll,,;. 11;11:1 ;1i\:I,,!v1 \' d., Ikl::I\·:ú, r"ll::Jd:1 ,k /,j,,,.,, el. :\]\
rrl.\·ll. l..:nd,l d'l11ll llbll.'ll\\) :\I)UISI(,".·\O I':\!{CELAD:\ DE IIO!{T1FRl'TL DESTI:-....,\DUS :\
l'REFE1Tl'IL\ \n::'\IUI':\L DE:\1,·\.\"I:\\'(,;U..\I'E. n..·tlrritb L'tIl Ui d..: \·lal\l) li..' ::;Ul-l ," 1(I I~
11:-. pl1r!dl1ll' d Ilh'SIII" i\li I..kl·I~H:llh lJESlR"[":\ i\.:LIIllll.:S 111(lJrmil~·(lt;:-11:\ (( 1!'ELI H\I ,·lllk'I,·\-U
".Ima desl"nlu. n\l hllrilOu d..: <,_'''j'lçUlcllte n,lrm:11 de OK:O(l a~ 12:uo Iltlr,!~

Mam<lllguapL', 11 d... M:m,:o (II.' lOI..t
JOSt' Carl(J~ Eduardo da Silva Correia

Prt'gtlcirt) Ofidal

"D.IUlllCA~,\O
PrUCt'sSl) AÚll1inl~tr;11i\'1l n.' 2014.112,(1)6
No~ termo" do lul,!!amL'lltP da lleitaç';ln Prcgào Presl.'nci,il Unl/lOI,I. realizado pelo Pregoei!"p,'
EqLJJj'lÇdo.:..\pUIO. all<1\·(·) tlll rL'I:t!lJf!n ~lpre~l;!lll"Jll em J 1 Ik lIl<1r\ll de 2UI-1. II qll .. ll.·n~·lJlHr;J-~i.·1.·11i
11>1;11";I.;i!d(l]:id.nk cc1l1.. \ Lêj I c·Jcl.d·, iii ~2\) ":()ll~ ~~' ~ (.(,l, \O.Jl.I)I( \\IOS 1'1"
t<,_'l'rl;!g:Hl p.ml .. cmpr ..·sa: POSTO UE COt\·lBUSTtVEL NOVA MAMANGUIJ[ LTI):\. CN'),I.:
O-'.1I7H.H41/110111-72. t;n1 l(,Ú('S l'~ 1(o;'I1Sd,l l'r\.!g:lll l'rl;!sCIIl,;J:1In" ()O_l;;OI·~ prll(o.:,-:O -\dmilli_~.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Prefeftur~&fullte. deJuarezTáv~'

~IS::!_~~~
TAAMFJiA ~'SlsteÍ11a,de1'framitaÇãOde Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/03/2014 às 15:52:42 foi protocolizado o documento
sob o N° 12096/14 do Aviso da Licitação n° 00012/2014 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: 00012/2014
Órgão de Publicação: Diário Oficial do Estado
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 20839.50
Objeto: Aquisição de jogos e materiais esportivos destinados a manutenção da Secretaria de Educação, das
Escolas Municipais.
Data do Ato: 12/03/2014
Data e Hora do Certame: 07/04/2014 13:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal Sala da CPL

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 13 de Março de 2014

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, atteraõa pela LC 91/2009 e

pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo Protocolo. Doc. 12096/14. Inserido por Tramita (gerado automaticamente) em 13/03/2014 15 52.
Impresso por Nilcelanio R. de Oliveira em 13/03/2014 15:52. Autenticação: c2c2a1f841becc9faaef84cOa6136721


